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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 MOTIVACIÓ 

El llogaret Biniali va ser declarat Bé d’Interès Cultural per Acord del Ple del Consell de 
Mallorca, de data 2 d’abril de 2009, amb la Categoria de Conjunt Històric (BOIB núm. 
75 de 23 de maig de 2009), segons la delimitació publicada com a annex en la 
disposició indicada. 

El Pla Especial de Protecció del BIC de Biniali es redacta en compliment de l’establert 
a l’article 36.2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes 
Balears (en endavant, Llei 12/1998) segons el qual: 

 “2. Quan es tracti d’un conjunt històric, jardí històric, lloc històric, lloc d’interès 
etnològic, zona arqueològica o zona paleontològica, l’ajuntament corresponent haurà 
d’elaborar un pla especial de protecció o un instrument urbanístic de protecció, o 
adequar-ne un de vigent, que compleixi les exigències d’aquesta llei. L’aprovació 
d’aquest instrument de planejament requerirà l’informe favorable de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històric. S’entendrà emès informe favorable pel transcurs de tres 
mesos des de la presentació de la proposta de planejament.” 

Aquest pla especial es redacta amb objectius i plantejaments basats en vessant 
històric, arquitectònic i ambiental dels elements que configuren la imatge del conjunt 
històric del nucli de Biniali.  

 

1.2 OBJECTIUS DEL PLA ESPECIAL 

El Pla Especial concreta la protecció i la conservació del conjunt del BIC i del seu 
entorn de protecció, fent-la compatible amb el desenvolupament urbanístic que permeti 
mantenir les activitats privades o públiques que garanteixin la viabilitat del nucli.  

Segons l’article 39.1 de la Llei 12/1998: “En els plans o instruments urbanístics de 
protecció dels conjunts històrics es catalogaran, d’acord amb el que disposa la 
legislació urbanística, tant si són immobles edificats com espais lliures interiors o 
exteriors, els elements que formen el conjunt, les estructures significatives i els 
components naturals de cada element i del seu entorn. Es dispensarà una protecció 
integral als immobles declarats béns d’interès cultural que pertanyin al conjunt. Per a la 
resta dels immobles, s’establirà un règim adequat i especial de protecció per a cada 
cas.” 

Els objectius d’aquest Pla Especial són, d’acord als establerts a l’article 2 de la pròpia 
normativa del PEP: 

- Dotar Biniali d’una eina de caràcter urbanístic per a la protecció i la conservació 
del Conjunt Històric, declarat Bé d’Interès Cultural el 2 d’abril de 2009. 

- La recerca arqueològica i històrica de Biniali que enriqueixi el coneixement del 
nucli i permeti la seva transmissió i difusió.  

- La protecció del patrimoni (espais urbans, edificis i altres elements destacats) 
mitjançant la seva catalogació.  

- Relació o inventari dels immobles d’acord amb paràmetres tipològics, històrics, 
d’estat de conservació, valor patrimonial, etc. 
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- El control de les intervencions per aconseguir la seva integració ambiental i 
morfològica en el Conjunt Històric. 

- Incorporar un catàleg de béns protegits inclosos dins l’àmbit així com les mesures 
de protecció derivada de la legislació especial per tal de preservar la tipologia 
característica del conjunt establint el grau de protecció al qual estan subjectes i els 
tipus d’intervencions o actuacions possibles. 

- El manteniment i millora de les característiques de l’estructura urbana i 
arquitectònica, com també de les característiques generals de l’ambient de l’àmbit 
protegit. 

- Possibilitar l’ús del Conjunt Històric i potenciar el seu valor cultural. 

- Restaurar i mantenir en condicions adequades el patrimoni sense oblidar les 
millores en les condicions d’habitabilitat per fomentar la permanència de la 
població. 

D’acord a això és pretén: 

a. Preservar el nucli de Biniali d’un desenvolupament urbanístic que faci malbé a 
les seves característiques pròpies que ha conservat al llarg dels anys. 

b. Instaurar el control arqueològic en el nucli de Biniali. Es pretén que d’aquesta 
manera es generi també un impuls entorn a la recerca arqueològica i històrica 
del nucli que contribueixi al seu coneixement i permeti la seva transmissió i 
difusió. 

c. Protegir el patrimoni (espais urbans, edificis i altres elements destacats) 
mitjançant la seva catalogació. 

d. Elaborar una relació o inventari dels immobles d’acord amb paràmetres 
tipològics, històrics, d’estat de conservació, valor patrimonial, entre d’altres. 

e. Controlar les intervencions per aconseguir la seva integració ambiental i 
morfològica del conjunt històric. 

f. Establir normes de protecció i intervenció en el paisatge urbà per tal de mantenir 
i millorar les característiques de l’estructura urbana i arquitectònica, així com 
també les característiques generals ambientals de l’àmbit protegit. 

 

1.3 ANTECEDENTS I CONCEPTE 

El llogaret de Biniali és un nucli de 226 habitants (segons el padró de 2019) que 
pertany al terme municipal de Sencelles. El nucli de Biniali se situa en el pla de Biniali, 
a l’oest del nucli de Sencelles i entre aquest, Consell i Santa Eugènia. 

L’instrument d’ordenació urbanística general actualment vigent al municipi de 
Sencelles són les Normes Subsidiàries (NS), aprovades definitivament per la Comissió 
Insular d’Urbanisme de Mallorca en sessió celebrada els dies 25 de gener i 3 de febrer 
de 1995. En aquest instrument, es delimita el nucli de Biniali com a sòl urbà. 

Actualment es troba en tramitació la Revisió i Adaptació de les Normes Subsidiàries de 
Sencelles al Pla Territorial de Mallorca, del qual se’n va fer una nova aprovació amb 
exposició pública el 19 de novembre de 2014. També es troba en tramitació el Catàleg 
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de protecció del  patrimoni històric de Sencelles, que es va exposar novament al públic 
juntament amb la Revisió de les NS. 

El llogaret de Biniali va ser declarat Bé d’Interès Cultural per Acord del Ple del Consell 
de Mallorca, de data 2 d’abril de 2009, amb la Categoria de Conjunt Històric.  

 

1.4 NECESSITAT, CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DEL PLA ESPECIAL 

Les raons que justifiquen la necessitat de redactar el present Pla Especial de protecció 
del Bé d’Interès Cultural de Biniali són les següents: 

La necessitat de la redacció del Pla Especial es desprèn de la normativa autonòmica 
en matèria de patrimoni històric. Així, segons l’article 36 de la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears, els BIC declarats com a conjunt 
històric hauran d’elaborar un pla especial de protecció o un instrument urbanístic de 
protecció. Arran de la declaració de Biniali com a BIC amb la categoria de conjunt 
històric, el 2 d’abril de 2009, sorgeix la necessitat de redactar el present Pla Especial.  

La conveniència i oportunitat vénen donades perquè la redacció del Pla permetrà 
gaudir, als agents interessats i al propi municipi en general, d’un instrument urbanístic 
adequat a les característiques del nucli, que tractarà la seva ordenació amb un grau de 
precisió adequat al seu objecte i la seva finalitat, incrementant l’anàlisi, el grau de 
detall de protecció i ajust de l’ordenació previst en les Normes Subsidiàries municipals.  

 

1.5 MARC LEGAL 

La Llei bàsica d’àmbit estatal on s’emmarca el present Pla Especial és el Reial Decret 
Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, per el qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i 
Rehabilitació Urbana (BOE núm. 261, de 31 d’octubre).  

També es troba vigent per a l’àmbit de les Illes Balears, des del 29 de desembre de 
2017, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB, 
BOIB núm. 160). L’article 34.3 de la LUIB estableix que la protecció d’elements de 
patrimoni es durà a terme mitjançant plans especials i catàlegs. Els plans especials 
estan regulats per l’article 45 de la LUIB: 

Article 45. Plans especials 

1. Els plans especials són instruments de planejament que poden ser autònoms, quan es 
formulin per l’establiment d’ordenacions sectorials, parcials o específiques, o de 
desenvolupament, quan desenvolupin instruments d’ordenació territorial o plans generals. 
En el cas dels autònoms, hauran de justificar la coherència de les seves determinacions 
amb les d’aquells plans. Quan siguin plans especials de desenvolupament, s’han d’ajustar a 
les previsions dels plans que desenvolupen. 

2. En cap cas els plans especials no poden substituir el pla general municipal en la seva 
funció d’ordenació integral del territori, ni alterar la classificació del sòl.  

3. Sens perjudici dels que es puguin aprovar en virtut de la legislació sectorial aplicable per 
raó de la matèria, els plans especials podran tenir per objecte: 

4. a) L’ordenació d’elements o conjunts protegits per la legislació sobre patrimoni històric.  

5. b) La protecció del paisatge o de les vies de comunicació. 
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6. c) L’ordenació, la protecció i la conservació del medi natural i rural.  

7. d) El desenvolupament i l’execució d’elements de l’estructura general i orgànica, i 
l’ordenació dels sistemes generals d’infraestructures viàries, de serveis i dotacions no 
adscrits a actuacions de transformació urbanística en sòl urbà i urbanitzable.  

8. e) L’ordenació de les actuacions de reforma interior, regeneració o renovació urbanes 
de les previstes en l’article 23 d’aquesta llei per desenvolupar en el sòl urbà.  

9. f) L’adequació de les xarxes d’instal·lacions a les condicions historicoambientals dels 
nuclis de població.  

10. g) L’ordenació de les instal·lacions de les xarxes de transport i comunicacions i de la 
zona de serveis dels ports i aeroports d’acord amb la seva legislació específica.  

11. h) El desenvolupament dels instruments d’ordenació territorial.  

12. i) Les actuacions de renovació urbana i de reforma interior.  

13. j) L’ordenació dels nuclis rurals.  

14. k) Qualssevol altres finalitats anàlogues. 

3. L’aprovació dels plans especials n’habilita el promotor i l’administració competent per 
executar les obres i les instal·lacions corresponents, sens perjudici de l’exigibilitat de les 
llicències i autoritzacions administratives que siguin preceptives i del que estableix la 
legislació sectorial. 

4. Els plans especials contenen les determinacions que exigeixen els instruments 
d’ordenació territorial o de planejament general corresponent o, a falta d’aquest, les pròpies 
de la seva naturalesa i finalitat, degudament justificades a través d’una memòria descriptiva i 
justificativa de la necessitat o la conveniència de la formulació del pla.  

5. Així mateix han de disposar, com a mínim, del desenvolupament dels estudis justificatius i 
complementaris necessaris, dels plànols d’informació i d’ordenació que corresponguin, i de 
les normes i els catàlegs que escaiguin. S’ha d’incloure un estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada que, si s’escau, ha de definir les mesures per adoptar respecte dels grans centres 
generadors de mobilitat que es prevegin, i han d’incorporar l’estudi ambiental estratègic 
segons l’establert a la legislació ambiental tret que, per la seva finalitat i objecte, l’òrgan 
ambiental acordi l’exoneració pel fet de no tenir efectes significatius sobre el medi ambient. 

6. Quan el pla especial delimiti i ordeni actuacions urbanístiques de les previstes a l’article 
23 d’aquesta llei ha d’incorporar:  

a) Una memòria de viabilitat econòmica que analitzi la rendibilitat de l’actuació, així com un 
informe de sostenibilitat econòmica, en què s’ha de ponderar en particular l’impacte de 
l’actuació en les hisendes públiques afectades, formulats ambdós en els termes establerts 
per aquesta llei i, en concret, l’article 47 i la legislació estatal de sòl per a la implantació i el 
manteniment de les infraestructures necessàries o la posada en funcionament i la prestació 
dels serveis resultants, així com la suficiència i l’adequació del sòl destinat a usos 
productius.  

b) Un avanç de l’equidistribució.  

c) El pla de reallotjament i de retorn en els termes prevists a la llei estatal esmentada, si 
s’escau. 

Pel que fa a les disposicions reglamentàries, es troba en vigor el Reglament general 
de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca, 
aprovat per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca (BOIB 66 de 30/04/2015). 

S’incorporen determinacions específiques de distints tipus de plans especials. L’article 
109, sobre determinacions específiques dels plans especials d’ordenació d’elements o 
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conjunts protegits per la legislació sobre patrimoni històric estableix els continguts 
mínims del Pla. 

En relació a la tramitació dels plans especials de protecció patrimonial de 
determinades zones o elements, l’article 161 introdueix la necessitat de comptar amb 
un informe previ de l’òrgan del Consell Insular de Mallorca que tengui atribuïda la 
competència en les matèries regulades per la Llei 12/1998. 

Article 161 

Especialitats de la tramitació de plans especials de protecció patrimonial de 
determinades zones o elements 

En la tramitació de plans especials de protecció d’un conjunt històric, jardí històric, lloc 
històric, lloc d’interès etnològic, zona arqueològica o zona paleontològica, o altres 
instruments de planejament urbanístic que tenguin aquesta funció, o en l’adequació d’una 
figura de planejament urbanístic vigent per a la finalitat esmentada, l’aprovació definitiva 
requereix l’informe previ de l’òrgan del Consell Insular de Mallorca que tengui atribuïda la 
competència en les matèries regulades per la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del 
patrimoni històric de les Illes Balears. Aquest informe, que s’ha d’emetre en el termini màxim 
de tres mesos des de la sol·licitud, tendrà caràcter determinant. 

Seguint a nivell reglamentari, el Pla Territorial Insular de Mallorca (en la seva 
redacció vigent aprovat per acord de Ple del Consell Insular de Mallorca de 13 de 
gener de 2011, BOIB núm. 18, de 4 de febrer) proposa el següent: 

Disposició addicional primera - Patrimoni històric (ED) 

1. A l’empara del que disposa l’article 15.1.d de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius 
d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, es proposa la incoació de 
l’expedient per a la declaració de bé d’interès cultural, amb la categoria de conjunt històric, 
d’acord amb la legislació específica de patrimoni històric de les Illes Balears, dels nuclis 
històrics següents: Sóller, Campos, Santanyí, Sineu, Pollença, Llucmajor i Porreres. 

2. Es proposa l’ampliació dels conjunts històrics existents corresponents a Manacor, 
Valldemossa, Binissalem, Petra i Felanitx. 

3. També es proposa la mateixa declaració per als següents conjunts de petites dimensions: 
Biniali, Jornets, ses Olleries, ses Coves, ses Alqueries, Biniali, Biniaraix, Ullaró i Galilea. 

4. El planejament general municipal, en els municipis afectats, haurà de preservar i adoptar 
mesures amb la finalitat del manteniment de les trames urbanes originàries derivades de les 
Ordinacions de 1300 del Rei Jaume II. 

En matèria de patrimoni històric, la norma de referència a l’àmbit balear és la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears (BOCAIB 
núm. 165, de 29 de desembre). Segons l’article 36 d’aquesta Llei:  

Article 36. Planejament urbanístic 

1. Els termes de la declaració d’un immoble com bé d’interès cultural vincularan els plans i les 
normes urbanístiques que afectin el citat immoble. En el cas de plans o normes 
urbanístiques vigents abans de la declaració, l’Ajuntament durà a terme les adaptacions 
necessàries.  

2. Quan es tracti de conjunt històric, jardí històric, lloc històric, lloc d’interès etnològic, zona 
arqueològica o zona paleontològica, l’Ajuntament corresponent haurà d’elaborar un pla 
especial de protecció o un instrument urbanístic de protecció, o adequar un pla vigent, que 
compleixi les exigències d’aquesta llei. L’aprovació d’aquests instrument de planejament 
requerirà l’informe favorable e la Comissió Insular del Patrimoni Històric. S’entendrà emès 
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informe favorable pel transcurs de tres mesos des de la presentació de la proposta de 
planejament. 

3. El consell insular respectiu podrà, en qualsevol moment, proposar motivadament a 
l’ajuntament la modificació del planejament urbanístic que afecti a béns d’interès cultural, i 
podrà suspendre el planejament vigent en allò que sigui necessari per a protegir el patrimoni 
històric en l’àmbit territorial afectat.  

 (...) 

 

1.6 CONTINGUT TEMÀTIC DEL PLA ESPECIAL 

El contingut temàtic del Pla Especial s’ha d’adequar a allò que disposa el Reglament 
general de la Llei 2/2014, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca. La regulació 
dels plans especials es troba al Títol II, de Planejament urbanístic, Capítol I, 
d’Instruments de planejament urbanístic, Secció 5a, sobre els plans especials. La 
subsecció 1a s’encarrega de definir l’objecte i les determinacions generals de tots els 
plans generals. En concret, cal tenir en compte el previst en els apartats 2 i 3 de 
l’article 107: 

Article 107 

Plans especials i planejament general 

(...) 

2. Els plans especials desenvolupen, completen o complementen les determinacions 
del pla general, en qualsevol classe o categoria de sòl o, si s’escau, en diverses 
classes i categories de sòl simultàniament, amb l’objecte d’assolir alguna o diverses de 
les finalitats a què fa referència l’article 45 de la LOUS. 

3. Els plans especials no poden substituir en cap cas el pla general en la funció d’ordenació 
integral del territori, ni poden alterar la classificació del sòl, però sí que poden 
modificar-ne la qualificació sense alteració de l’ús global per aconseguir l’objectiu 
legal que en justifica l’aprovació. 

La subsecció segona recull les determinacions específiques per a cada tipus de pla 
especial. D’acord amb l’article 109, s’entén que un Pla Especial d’aquesta iniciativa, ha 
de seguir les següents determinacions específiques:  

Article 109 

Determinacions específiques dels plans especials d’ordenació d’elements o conjunts 
protegits per la legislació sobre patrimoni històric 

1. Els plans especials d’ordenació d’elements o conjunts protegits per la legislació sobre 
patrimoni històric contenen, en tot cas, les determinacions que assenyali la normativa estatal 
i autonòmica sectorial aplicable i, si s’escau, el Pla Territorial Insular de Mallorca, com 
igualment les mesures i limitacions que siguin conseqüència dels actes de declaració de 
béns d’interès cultural o de béns catalogats adoptats per l’organisme competent en la 
matèria. 

2. En el marc definit en l’apartat anterior, correspon a aquests plans especials com a mínim 
establir les determinacions següents: 

a) Identificar els elements d’interès que es volen preservar. 

b) Definir les mesures de conservació, estètica i funcionalitat, d’acord amb les prescripcions 
de la normativa sectorial que hi és aplicable, així com les que siguin conseqüència dels 
actes de declaració de bé d’interès cultural o bé catalogat. 
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c) Regular la composició i el detall de les construccions o altres elements que integren el 
patrimoni històric. 

d) Ordenar i preservar l’estructura parcel·lària històrica, si escau. 

e) Catalogar, si es tracta de l’ordenació de conjunts històrics, els elements que formen el 
conjunt, d’acord amb el que preveu l’article 39 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de 
patrimoni històric de les Illes Balears, mitjançant el catàleg d’elements i d’espais protegits a 
què es refereix l’article 47 de la LOUS i l’article 125 d’aquest Reglament. 

3. El que preveuen els apartats anteriors s’entén sens perjudici de la formulació dels altres 
instruments urbanístics de protecció o de l’adequació dels instruments vigents per a la 
mateixa finalitat d’ordenació d’elements o conjunts, en els termes i amb els efectes que 
determina la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears. 

En relació a la normativa autonòmica sectorial, l’article 39 de la Llei 12/1998 apunta 
que: 

Article 39. Plans urbanístics de conjunts històrics  

1. En els plans o instruments urbanístics de protecció dels conjunts històrics es catalogaran, 
d’acord amb el que disposa la legislació urbanística, tant si són immobles edificats com 
espais lliures interiors o exteriors, els elements que formen el conjunt, les estructures 
significatives i els components naturals de cada element i del seu entorn. Es dispensarà una 
protecció integral als immobles declarats béns d’interès cultural que pertanyin al conjunt. Per 
a la resta dels immobles, s’establirà un règim adequat i especial de protecció per a cada 
cas.  

2. Excepcionalment, el pla o instrument urbanístic de protecció permetrà remodelacions 
urbanes, però només en el cas que impliquin una millora de l’entorn territorial o urbà i 
contribueixin a la conservació general del conjunt.  

3. La conservació del conjunt històric declarat bé d’interès cultural haurà de comportar el 
manteniment de l’estructura urbana i arquitectònica, com també de les característiques 
generals del seu ambient. Excepcionalment, es consideraran les substitucions d’immobles, 
si han de contribuir a la conservació general del conjunt. Es mantindran les alineacions 
urbanes existents. 

 

1.7 CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PLA ESPECIAL 

La  documentació que ha de contenir el pla especial és la que es desprèn de l’article 
118, de documentació dels plans especials, del Reglament de la LOUS: 

Article 118 

Documentació dels plans especials 

1. La documentació dels plans especials s’ha d’elaborar amb el grau de precisió adequat a 
l’objecte i la finalitat i, en tot cas, amb el mateix o major grau de detall que el del 
planejament que desenvolupen o complementen. S’ha de formalitzar tant en suport físic, 
com en suport digital. 

2. Integra la documentació a què es refereix l’apartat anterior: 

a) La memòria descriptiva, que ha de reflectir de forma escrita i gràfica tots els aspectes del 
planejament en vigor que resulten afectats pel pla especial. 

b) La memòria justificativa de l’objecte i la finalitat del pla, que n’inclou la necessitat o la 
conveniència. 
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c) L’estudi o els estudis complementaris elaborats en funció de l’objecte específic del pla 
especial en concret. Singularment, si l’objecte específic del pla especial incideix en totes o 
algunes de les matèries associades a la memòria social prevista en l’article 83 d’aquest 
Reglament i que no han estat avaluades pel pla general en relació al corresponent àmbit del 
pla especial, ha de justificar aquests extrems mitjançant els estudis adients. 

d) Els plànols d’informació i els plànols d’ordenació, a l’escala adequada per a la ubicació i 
identificació correcta de les determinacions i contingut. 

e) Les normes urbanístiques, que comprenen, si escau, les mesures de protecció que siguin 
procedents d’acord amb la normativa sectorial aplicable. 

f) Les condicions a les quals s’han d’ajustar, si escau, els projectes tècnics de 
desenvolupament d’obres d’infraestructura. 

g) La regulació de les condicions de l’edificació, quan el desenvolupament del pla especial 
prevegi la construcció d’edificis o instal·lacions destinades a equipament públic o vinculades 
a infraestructures. 

h) El catàleg d’elements i d’espais protegits, que s’ha de redactar d’acord amb el que preveu 
l’article 47 de la LOUS i els articles 125 a 130 d’aquest Reglament, quan en l’àmbit del pla 
existeixin béns susceptibles de protecció. 

3. En funció de l’objecte i la finalitat, els plans especials han d’incloure un estudi d’avaluació 
de la mobilitat generada que, si s’escau, definirà les mesures a adoptar respecte dels grans 
centres generadors de mobilitat que es prevegin. 

4. Els plans especials han d’incorporar l’informe de sostenibilitat ambiental en els termes 
que regula la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes, tret que, per la 
finalitat i l’objecte específics, l’òrgan ambiental acordi exonerar-lo pel fet de no tenir efectes 
significatius sobre el medi ambient. 

5. Els plans especials que ordenin actuacions d’urbanització han d’incorporar un informe o 
memòria de sostenibilitat econòmica, en què 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 funcionament i la prestació dels serveis 
resultants, així com la suficiència i l’adequació del sòl destinat a usos productius. 

6. Els plans especials que delimitin i ordenin actuacions edificatòries i de regeneració i 
renovació urbanes d’acord amb la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i 
renovació urbanes, han d’incorporar l’avanç de l’equidistribució i el pla de reallotjament i, si 
escau, de retorn, en els termes prevists en l’article 10 de l’esmentada Llei estatal. Així 
mateix, l’informe de sostenibilitat econòmica haurà d’incorporar l’establert en l’article 11 de 
l’esmentada llei estatal. 

El contingut del Pla Especial de Protecció del BIC de Biniali està constituït per la 
següent documentació: 

a) Normes urbanístiques, que comprenen les mesures de protecció que siguin 
procedents d’acord amb la normativa sectorial aplicable.  

b) Document de memòria, que inclou: 
I. Memòria justificativa de l’objecte i la finalitat del pla, que n’inclou la 

necessitat o la conveniència. 
II. Memòria descriptiva, és un inventari territorial de totes aquelles variables 

que tenen algun reflex en l’àmbit del nucli. Aquesta memòria constitueix la 
base de la diagnosi territorial i estudia els aspectes edificatoris i històrics 
de l’àmbit de Biniali. Reflecteix de forma escrita i gràfica tots els aspectes 
del planejament en vigor que resulten afectats pel pla especial.  
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III. Justificació de no necessitat d’un estudi de mobilitat generada, al no 
preveure’s cap nou centre generador de mobilitat amb el Pla Especial.  

IV. Justificació de no necessitat d’un informe o memòria de sostenibilitat 
econòmica, al no preveure’s cap actuació d’urbanització que suposi 
costos o beneficis directes a la hisenda pública o als agents econòmics 
privats.   

c) Plànols d’informació i ordenació a escala adequada per a la correcta 
ubicació i identificació de les seves determinacions i contingut, amb el contingut 
i grau de precisió d’acord als seus objectius. 

d) Catàleg d’elements arquitectònics, etnològics i arqueològics, redactat 
d’acord l’article 47 de la LOUS, que s’annexa a la normativa.  

e) Document inicial d’avaluació ambiental estratègica simplificada, per tal de 
què l’òrgan ambiental de la Comunitat Autònoma admeti el seguiment del 
procés d’AAE simplificada, d’acord amb allò que preveu la Llei 21/2013, de 9 
de desembre, d’avaluació ambiental, i de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, 
d’avaluació ambiental de les Illes Balears.  

 

1.8 AUTORIA TÈCNICA 

Aquest document ha estat elaborat pel Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial SL. 

L’equip que ha redactat el document està integrat per: 

• Aina Soler Crespí, arquitecta superior, directora del treball 

• Margalida Mestre Morey, geògrafa, coordinadora del treball 

• Aleix Calsamiglia Reguant, geògraf 

• Alejandro Pilares García, geògraf 



 
 
 
 
 
AJUNTAMENT DE SENCELLES                                Pla Especial del  BIC de Biniali 

 

MEMÒRIA 
 

 

14 

2 ANÀLISI DEL CONJUNT 

2.1 ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DEL BIC DE BINIALI 

El llogaret de Biniali se situa a la zona nord-occidental del terme municipal de 
Sencelles. El municipi de Sencelles és un dels més extensos del Pla de Mallorca i a la 
vegada un dels més plans. Està envoltat pels municipis de Lloret i Costitx a llevant, 
Algaida al migjorn, Santa Eugènia a ponent, Inca a tramuntana i Consell i Binissalem a 
mestral. 

L’àmbit del Pla Especial inclou el conjunt històric de Biniali i el seu entorn de protecció 
tal i com es delimiten en l’informe tècnic de l’annex I de l’acord de declaració del BIC 
de Biniali (BOIB nº75 de 23 de maig de 2009). El conjunt històric abasta una superfície 
de 79.287 m2. Segons l’esmentat informe, “aquesta delimitació incorpora tot el conjunt 
edificatori original i històric de Biniali. [...] analitzant la delimitació amb el sòl classificat 
com a urbà a l’actualitat, els límits del conjunt històric són semblants al límit del sòl 
urbà actual, en alguns indrets una mica més reduïts”. L’entorn de protecció que envolta 
el conjunt històric, té una superfície de 308.944 m2. 

 

Figura 1. Localització. Elaboració pròpia 
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2.2 JUSTIFICACIÓ I CRITÈRIS DE DELIMITACIÓ DEL BÉ I EL SEU 
ENTORN DE PROTECCIÓ 

Segons es descriu a l’informe tècnic de 2 de març de 2007 annex a la declaració 
del BIC, la delimitació del Conjunt Històric es féu atenent l’estudi dels “aspectes 
físics, morfològics, estètics, tipològics, constructius, històrics, etc., per tal de conjuntar 
la trama urbana consolidada amb els immobles catalogats com a patrimoni 
arquitectònic, i l’espai adjacent de terres que el circumval·len, mantenint la 
consonància entre els dos elements que configuren el conjunt: el nucli i el camp”. 

Per a la delimitació de l’Entorn de Protecció “es tengueren en compte en compte la 
combinació d’una sèrie de criteris, aplicats de forma combinada: 

1. Vinculació amb el propi bé i la seva protecció física. En general, tota la zona 
immediata del conjunt es pot definir com a directament relacionada amb ell. L’entorn 
de protecció inclourà les terres de conreu més pròximes, i se li requerirà que 
permeti el manteniment de l’aïllament que caracteritza el nucli, i que posa de 
manifest que la implantació d’aquest nucli respon a la estreta vinculació de l’home 
amb el medi rural. 

2. Estructura orgànica del territori i relació del conjunt amb aquest territori: Es valorà si 
el propi bé està emmarcat en el que es podria considerar una ‘unitat paisatgística’. 
D’aquest criteri en derivaria la consideració de la integració del bé en el paisatge. La 
singular característica d’aquest conjunt històric és que no limita amb zones urbanes 
sinó que, per l’escàs desenvolupament del nucli, en la majoria del seu perímetre 
limita directament amb el sòl rústic.  

3. Per aquest motiu, es corregí el criteri anterior amb l’anàlisi de visuals, com a criteri 
de proximitat. La unitat paisatgística en la que se situaria el conjunt, presenta una 
extensió excessivament gran, que podria portar fins i tot a desvirtuar les finalitats de 
protecció perseguides amb la declaració. Del conjunt històric es poden tenir dos 
tipus de visuals: 

- Visuals del conjunt històric: de tal manera que es pugi entendre el mateix, o 
alguna de les seves característiques més rellevants.  

- Visuals i perspectives estètiques consolidades històricament i/o 
col·lectivament: es tracta d’aquelles visuals que ja s’han integrat a la 
idiosincràsia del lloc. Entre aquestes, i d’acord amb la forma d’estructuració 
del llogaret des de l’origen i que ha perviscut fins als nostres dies estan les 
que s’obtenen des dels camins d’accés al nucli que se caracteritzen per ser 
visions parcials del mateix amb un alt nivell d’integració en el paisatge. 
També resulten significatives visuals més pròximes, però que ja són interiors 
i per tant quedarien protegides per la pròpia delimitació del conjunt o del seu 
entorn més pròxim. 

Per altra banda, les visuals des del conjunt històric cap a l’exterior no arriben tampoc a 
resultar definitòries per a delimitar l’entorn. 

a. Evolució històrica de l’entorn de protecció: es necessari conèixer no tan sòls 
l’evolució històrica del propi bé sinó també d’allò que el rodeja. Veure si aquest 
manté característiques que resulten definitòries en els moments que principalment 
marcaren el bé. En aquest cas, i més enllà del paisatge en general, es tractaria de 
preservar l’aïllament del nucli, una de les seves característiques, així com la seva 
vinculació amb el món agrari que li donà origen. Cal comentar que en aquest 
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entorn, més enllà dels canvis en la vegetació o en els tipus de cultius que hi pugui 
haver hagut, els principals canvis són els esdevinguts per la construccions d’alguns 
habitatges unifamiliars aïllats en algunes de les parcel·les pròximes. 

b. Es necessari determinar respecte d’aquest entorn, mantingui o no característiques 
originals o primigènies, quin grau de conservació que presenta, i si a més, el grau 
de conservació d’aquest entorn pot afectar d’alguna manera el propi bé. En aquest 
cas, i més enllà del que s’ha exposat en el punt anterior, l’entorn de protecció és 
una part que contribueix de forma crucial a valoritzar el propi bé, i presenta un estat 
de conservació en general acceptable. 

c. Criteri de proximitat: aquest criteri s’ha utilitzat per tal d’equilibrar els més amunt 
assenyalats. Acudint a la protecció ja existent originada per la legislació urbanística 
i de protecció del medi ambient, s’aplica el criteri de proximitat amb l’objectiu de 
compensar els criteris anteriors i no delimitar un entorn excessivament ampli ja que, 
tot i que pugui semblar paradoxal, això podria arribar a anar en contra de la 
protecció del propi bé. 

La delimitació del conjunt històric i del seu entorn de protecció s’adjunta en la 
documentació gràfica de l’informe tècnic annex a la declaració del BIC de Biniali. 

 

2.3 DESENVOLUPAMENT HISTÒRIC DE BINIALI 

 

Tot i que no ha estat objecte de cap investigació històrica sistemàtica, hi ha testimoni 
de presència humana a l’àmbit des de l’època prehistòrica. A l’època islàmica va 
pertànyer al Juz’ de Qanasura, formant part de l’alqueria de Bânû Alî, d’on segurament 
prové el topònim actual.  

Amb la Conquesta correspongué al vescomte de Bearn i depenia de la parròquia de 
Costitx, agregant-se a la parròquia de Sencelles el segle XIII. L’alqueria de Biniali va 
ser part de la cavalleria d’Arnau de Togores a partir de 1232. La casa de Togores, 
membre de la petita noblesa feudal que havia participat en la conquesta i posterior 
distribució del botí, posseïa una cavalleria sobre els territoris de Lloseta, Aiamans i 
Biniali, que s’estenia sobre 454 hectàrees.  

La trama urbana existent es configurà al final del segle XVII i al llarg del XVIII, època 
de consolidació i creixement del llogaret. El llogaret es va anar consolidant a l’entorn 
de les possessions de Son Raió i Son Antic (documentades des de finals del segle 
XVI) gràcies a una intensa activitat agrícola, bàsicament cultius dels cereals, i arbres 
com ametlers, figueres, etc., el que va fer que la població augmentés.  

La parròquia de Sant Cristòfol data de 1671 quan, a causa de l’augment de població i 
davant l’absència d’oratori públic, els veïns del llogaret sol·licitaren al bisbe la creació 
d’un oratori. El temple fou  beneït el 1673 i es dedicà a Sant Cristòfol. Les obres 
acabaren el 25 d’octubre de 1675. La població arribà als sis-cents habitants al llarg del 
segle XVIII. L’augment de població a partir de la segona meitat del segle XVIII afavorí 
que el 1807 s’hi instal·lés la pica baptismal i que el 1817 s’erigís la vicaria in capite. El 
1860 s’hi iniciaren les obres d’engrandiment. La coberta i el campanar es finalitzaren al 
final del segle XIX. El 1934 fou erigida en parròquia.  

El cultiu de la vinya i l’elaboració del vi, juntament amb la feina que es desenvolupava 
per temporades a les grans possessions feren que durant els primers decennis del 
segle XX el nucli se seguís consolidant. La crisis de la fil·loxera, i els canvis produïts al 
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sistema econòmic, amb l’abandonament de l’agricultura per activitats terciàries va 
provocar l’estancament del nucli, amb un important descens demogràfic, situant-se la 
població entorn dels 200 habitants a finals de la centúria passada. 

Les dades del nomenclàtor per a l’any 2000 indiquen que hi havia 178 persones 
empadronades. Aquesta xifra va anar incrementant de manera accelerada fins al 2003, 
que assolí els 224 habitants. A partir d’aquesta data, la població ha anat fluctuant 
sense superar el màxim de 2003 ni baixar dels 200 habitants. 

Pel que fa al planejament urbanístic, L’instrument d’ordenació urbanística general 
actualment vigent al municipi de Sencelles són les Normes Subsidiàries (NS) 
aprovades definitivament per la Comissió Insular d’Urbanisme de Mallorca en sessió 
celebrada els dies 25 de gener i 3 de febrer de 1995. 

Aquestes qualifiquen el nucli urbà de Biniali com a Casc Antic (CA). El present Pla 
Especial de Protecció proposa una nova qualificació de Casc Antic (CA-PEP), veure 
Capítol IV. Normes generals d’ordenació de la Normativa. 

Per visualitzar l’evolució espacial de Biniali, s’ha elaborat el plànol informatiu número 
5, en base a la data de construcció de cadascun dels edificis existents. A partir 
d’aquesta informació s’ha elaborat, a més, la següent seqüència de plànols: 

 

 

Figura 2. Evolució històrica del nucli de Biniali (segles XVII, XVIII, XIX i 1a meitat del segle XX) 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 3. Evolució històrica del nucli de Biniali (segona meitat del segle XX i segle XXI) 

Font: Elaboració pròpia 
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3 ESTAT ACTUAL 

3.1 CARACTERÍSTIQUES URBANES I EDIFICATÒRIES 

Biniali és un nucli establert en el pla homònim, entre Sencelles, Consell i Santa 
Eugènia, que té la qualificació de sòl urbà. El nucli urbà ocupa una extensió d’unes 
8,39 hectàrees. Es disposa linealment, al llarg de la via principal que travessa el 
llogaret, en direcció a Binissalem. Aquesta via principal s’eixampla en dos punts, 
donant lloc a dues places de forma poligonal, la de Sant Cristòfol, on s’ubica l’església 
parroquial, i la de la Concepció. Transversalment a la via principal, es disposen tota 
una sèrie de carrers estrets i curts, alguns d’ells sense sortida, entre els quals 
destaquen els de l’Estrella, Molí o Glòria. Entre les vies transversals, la que ha tingut 
un major desenvolupament ha estat el carrer de Sant Joan. 

El teixit edilici es caracteritza, en línies generals, pel predomini de l’arquitectura de 
caire popular o tradicional, fet que li confereix una notable homogeneïtat, puntualment 
trencada per edificacions alienes per la seva tipologia. La majoria dels edificis són 
senzilles cases de dues alçades, tot i que també trobam alguns exemples puntuals de 
casals d’una major envergadura que assoleixen dues plantes i porxo. 

A grans trets, els habitatges mantenen la seva configuració originària, tot i que 
s’observen modificacions recents amb materials i tècniques alienes, com ara noves 
obertures, sòcols de ciment o portals reestructurats. Entre els edificis singulars 
destaquen, en primer lloc, l’església parroquial de Sant Cristòfol, la rectoria, les cases 
de Can Grau, Sa Clastra o Son Raió i el petit cementiri. Altres elements patrimonials 
que formen part de la imatge característica d’aquest llogaret són el pou de Biniali, el 
monument a la Immaculada Concepció o el molí de vent fariner dit de Can Xico.  

 

3.2 ESTAT DE CONSERVACIÓ 

L’estat de conservació de la tipologia urbana és elevat. Com ja s’ha exposat, es pot 
apreciar tant l’entramat urbà com el teixit edilici i el parcel·lari que s’ha anat creant des 
del segle XVIII i desenvolupant i consolidant als segles posteriors. Això deriva també 
de la inexistència d’actuacions urbanístiques contundents que poguessin haver 
desfigurat aquest entramat original. 

Del teixit edificat es documenta un elevat grau de conservació de la tipologia 
edificatòria per excel·lència (gra petit de parcel·lari destinat a residencial, amb 
immobles amb un aiguavés o com a màxim dos, de planta baixa, primera i de vegades 
planta porxo), sense deixar d’existir, emperò, influències dels diferents moments 
constructius que perduren en els trets bàsics de la tipologia clàssica. 

Actualment, part dels habitatges té un grau de conservació precari, i moltes cases del 
nucli s’estan transformant en segones residències, fet que pot influir en el 
desenvolupament dels pròxims anys, tant pel que fa al manteniment de les tipologies 
constructives tradicionals, com per a la seva conservació, a causa de l’ús temporal 
d’aquests habitatges. 
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3.3 TIPOLOGIES EDILÍCIES 

És prioritari a l’hora de plantejar la protecció i ordenació del conjunt històric i del seu 
l’entorn, l’anàlisi del teixit edilici, des del punt de vista de la tipologia constructiva, de 
l’estil arquitectònic, del context urbà i de la datació de l’immoble. Aquest serà el pas 
previ a l’assignació dels grups tipològics a cada un dels immobles, la identificació dels 
seus trets arquitectònics rellevants i objecte de protecció i finalment la creació dels 
mecanismes necessaris per regular les intervencions dins l’àmbit del conjunt històric i 
de l’entorn de protecció. 

De l’estudi del conjunt històric i de l’entorn de protecció han resultat els següents tipus: 

- TIPUS 1: Església 

- TIPUS 2: Casa de possessió 

- TIPUS 3:  

3.1 Casa urbana senyorial segles XVII-XVIII 

3.2 Casa urbana senyorial segles XIX-XX 

3.3 Casa urbana popular dels segles XVII i XVIII 

3.4 Casa urbana popular dels segles XIX i XX 

3.5 Casa urbana moderna (anys 60 del segle XX fins segle XXI) 

- TIPUS 4:  

4.1 Casa de pagès dels segles XIX i XX 

4.2 Casa de pagès moderna 

- TIPUS 5: Molí 

- TIPUS 6: Industrial XIX 

- TIPUS 7: Casetes d’eines d’estil tradicional 

- Resta: Inclou la resta d’edificacions no tipificades en els punts anteriors 

 

Les tipologies edilícies identificades estan descrites a la Normativa del PEP (Article 11. 
Tipologies edilícies) per tal que les seves característiques pròpies puguin transposar-
se a l’hora d’haver-se de realitzar les intervencions permeses en les edificacions. 
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RESUM TIPOLÒGIC 

Tipologia  Número parcel·la Total 

1. Església Església Parroquial de Sant Cristòfol (171) 1 

2. Casa de possessió 61, 207 2 

3. Casa urbana   

3.1 Senyorial XVII-XVIII 65, 66, 95, 111, 137, 151, 152, 157 8 

3.2 Senyorial XIX-XX 25, 27, 82, 142, 162, 170, 177, 178, 211 9 

3.3 Popular XVII-XVIII 
5, 7, 9, 24, 30, 31, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 60, 66, 
67, 83, 84, 91, 126, 135, 147, 148, 156, 159 

24 

3.4 Popular XIX-XX 

4, 8, 10, 11, 22, 23, 26, 28, 29, 33, 35, 36, 42, 44, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 68, 69, 70, 74, 80, 
82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 99, 
102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 
114, 115, 116, 117, 121, 124, 125, 130, 131, 132, 
134, 136, 138, 139, 141, 143, 144, 149, 150, 153, 
154, 158, 190, 173, 174, 176, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 199, ,200, 202, 208, 209, 213 

96 

3.4 Moderna 34, 37, 38, 46, 47, 51, 72, 81, 98, 100, 120 11 

4. Casa de pagès   

4.1 Segles XIX-XX 43, 101, 203, 205, 206, 240, 241, 242, 243, 276 10 

4.2 Moderna 230, 234, 245, 258, 264, 268 6 

5. Molins segle XIX 139 1 

6. Industrial segle XIX 129 1 

7. Caseta d’eines 
tradicional 

77, 122, 216, 217 4 

Distribució de les edificacions de Biniali per tipologies 

Elaboració pròpia 
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3.4 ESTUDI DEL SÒL VACANT I DE LES PARCEL·LES 
INFRAEDIFICADES  

Actualment, de les 276 parcel·les que es troben incloses parcialment o total dins del 
BIC de Biniali, ja sigui dins del Conjunt Històric o bé del seu Entorn de Protecció. Del 
conjunt de parcel·les, 214 estan classificades dins de sòl urbà (6 de les quals inclouen 
també un àmbit de sòl rústic) i 62 són enterament rústiques.  

56 de les parcel·les incloses en el BIC (20,3%) són inedificables, ja sigui perquè no 
compten amb la superfície mínima de parcel·la, perquè no compleixen la condició de 
solar o bé perquè estan qualificades com a espai lliure privat. 

55 de les parcel·les (19,9%), a dia d’avui, ja han esgotat la seva edificabilitat i, per tant, 
no admeten cap nova construcció o ampliació de les edificacions existents. 

En la situació actual, el major creixement es podria produir en 149 parcel·les (54%) 
que, amb els paràmetres edificatoris vigents, es troben infraedificades i admetrien 
noves edificacions o bé l’ampliació de les existents. 

 

Figura 4. Estat de l’edificació en les parcel·les incloses al BIC de Biniali. 
Elaboració pròpia 

Pel que fa al sòl vacant, 16 parcel·les en sòl urbà (5,8%), que compleixen condicions 
per a l’edificació, es troben totalment inedificades. A la següent taula es fa el llistat de 
les parcel·les inedificades que admetrien nova construcció, així com la seva 
edificabilitat segons els paràmetres vigents: 

Parcel·la 1 3 12 13 14 15 16 17 18 19 20 39 40 41 145 146 

Edificabilitat (m2) 768 295 271 285 275 265 256 246 240 244 328 303 280 278 1.030 1.933 
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4 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

4.1 OBJECTE DEL PLA 

El nucli de Biniali presenta característiques coherents i rellevants, tant a nivell 
d’entramat urbà com edificatori (teixit residencial i edificis singulars), tot això amb una 
gran adaptació al lloc i amb un paisatge que defineix completament el llogaret. 

Aquesta conservació és deguda a què Biniali no s’ha vist afectat pel turisme de 
masses com a la majoria dels municipis costaners de l’illa. Per això, ha estat preservat 
de pressions urbanitzadores i edificatòries incontrolades, i això ha permès preservar 
l’entramat urbà i edificatori típic de la Mallorca dels segles XVI-XIX. 

Per aquesta coherència i singularitat, entre els objectius del PEP s’hi troba el de 
preservar el nucli de Biniali d’un desenvolupament urbanístic que faci malbé a les 
seves característiques pròpies,  evitant modificar la seva estructura, valors tradicionals, 
arquitectònics, estètics, culturals i patrimonials. 

 

4.2 LÍNIES D’ACTUACIÓ 

1. Minimitzar i controlar el desenvolupament urbanístic del nucli. 

Això s’aconsegueix mitjançant la introducció d’una qualificació de Casc Antic del 
Pla Especial de Protecció (CA-PEP) a la normativa pròpia, però també mitjançant 
la regulació d’altres aspectes que de forma conjunta permeten arribar a aquest 
estadi de contenció del desenvolupament i, sobretot, de fer-ho seguint les 
característiques pròpies del nucli. S’esmenten les següents: 

• La nova qualificació (CA-PEP) és més restrictiva que la qualificació de Casc 
Antic (CA) de les NS de 1995: 

- Disminueix l’edificabilitat, que passa de 3,6 m3/m2 o 1,20 m2/m2 a 2,4 m3/m2 
o 0,8 m2/m2, amb un màxim total de 1.500m3. 

- Disminueix l’ocupació màxima de la superfície del solar, que passa del 
60% al 50%. Per solars en cantonada i solars de menys de 200 m2 
l’ocupació passa del 80% al 60% de la seva superfície. A més, passar de 
permetre’s l’ocupació de la planta soterrani o semisoterrani de fins al 100% 
a estar prohibida. 

- Disminueix l’alçària reguladora, que passa de 8,00 metres a 7,00 metres i 
estableix una alçària total de 8,50 metres. 

- No es permeten nous cossos sortints i elements voladissos, entre d’altres 
condicionats (veure normativa, Capítol IV. Normes generals d’ordenació). 

- Es limiten les condicions d’ús. Els usos permesos dins la qualificació de 
CH són els habitatges en totes les seves categories, i es defineixen com 
usos complementaris el comercials, el sanitari-assistencial, recreatiu, 
cultural i administratiu. Així mateix, s’estableix que els usos 
complementaris hauran d’anar vinculats a l’ús principal residencial i no s’hi 
podrà destinar més del 50% de la superfície d’edificació. 

- La intensitat d’ús residencial es limita a 1 habitatge per parcel·la.  



 
 
 
 
 
AJUNTAMENT DE SENCELLES                                Pla Especial del  BIC de Biniali 

 

MEMÒRIA 
 

 

24 

 

• Es defineixen els tipus d’obres i intervencions permeses sobre les 
edificacions, descrites amb l’objectiu de preservar les característiques que 
els hi són pròpies. Aquestes característiques es troben directament 
relacionades amb la catalogació o el nivell de protecció atribuït a cada una 
de les edificacions, en funció de la seva tipologia edilícia i elements 
singulars. 

Les intervencions permeses són les següents: 

Elements 
catalogats 

Grau de protecció 
integral A 

Conservació, restauració i consolidació. 

Grau de protecció 
parcial B 

Conservació, restauració, consolidació i 
rehabilitació. 

Grau de protecció 
ambiental C 

Conservació, restauració, consolidació, 
rehabilitació i reestructuració. 

Nivells de 
protecció 
general en 
edificis no 
catalogats 

Nivell C-a / E-a: 
alta protecció 

Conservació, restauració, consolidació, 
rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

Nivell C-b / E-b: 
adaptació a la 
tipologia edilícia 

Conservació, restauració, consolidació, 
rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

Nivell C-c / E-c: 
reedificació 

Conservació, restauració, consolidació, 
rehabilitació, reestructuració, ampliació, 
demolició i obra nova. 

Com pot veure’s, en els elements catalogats no es permet l’ampliació de 
l’edificació. En els casos en que de forma annexa al cos principal de 
l’edificació catalogada, s’hi trobin parts de l’edificació amb la mateixa 
tipologia edilícia, i en cas que no s’especifiqui el contrari en els plànols 
d’ordenació o en les fitxes, les intervencions permeses seran, per aquestes 
edificacions annexes no catalogades, les equivalents al nivell C-a, sense 
perjudici de l’aplicació del règim d’edificis existents en situació de fora 
d’ordenació. 

2. S’incorpora a la norma la necessitat de realitzar un control arqueològic per a 
obres que afectin el subsòl del llogaret. La consolidació com a nucli urbà des de 
les etapes medievals, així com el seu ús continu com a tal fins a l’actualitat, 
permet concebre la pervivència de restes arqueològiques en aquest conjunt i, 
per tant, susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica. Els 
procediments a seguir són: 

A les zones delimitades com a BIC: excavació arqueològica prèvia a qualsevol 
intervenció que afecti al subsòl.  
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En qualsevol actuació a realitzar dins de l’àrea de control de la zona de protecció 
d’un jaciment arqueològic haurà de comptar amb un estudi específic elaborat per 
un tècnic competent que asseguri la no afectació del jaciment, així com la 
preservació de les principals visuals sobre el mateix. 

Així mateix, qualsevol intervenció que afecti el subsòl de la zona delimitada com 
a Conjunt Històric o del seu Entorn de Protecció, i que s’hagi de dur a terme en 
matèria arqueològica, haurà de comptar amb l’autorització de la CIPH 
prèviament a l’atorgament de la llicència municipal. 

3. Conservació de les característiques tipològiques dels béns, tant en els 
aspectes urbanístics com arquitectònics i ambientals:  

 Conservació arquitectònica 

- És mitjançant la definició de les tipologies edilícies a la normativa del Pla 
Especial i de l’establiment dels diferents nivells de protecció de les 
edificacions, estiguin o no catalogades, que s’arriba a la conservació a nivell 
de tipologia estructural de les edificacions, tècniques i materials de 
construcció tradicionals. Les ordenances constructives s’han redactat per tal 
que s’ajustin a les tipologies existents, ja que el que es pretén, precisament, 
és conservar els trets funcionals i constructius que han arribat fins als nostres 
dies.  

- Mantenir els edificis existents, tret que no siguin adscrivibles a una tipologia 
tradicional. Les substitucions seran excepcionals, i només seran possibles 
quan es tracti d’edificacions clarament inapropiades o que perjudiquin la 
conservació del conjunt. A més a més, el nou element ha de suposar una 
millora respecte el substituït. Els edificis que poden ser substituïts són aquells 
classificats amb un nivell de protecció C-c o E-c. 

 Conservació ambiental 

- S’ha estudiat l’estructura urbana singular i específica del conjunt històric, 
atenent a diversos factors com ara topografia, orientació, infraestructura i 
xarxa viària, entre altres.  

- S’ha limitat la possibilitat de dividir les parcel·les existents i s’han limitat les 
actuacions permeses a cada parcel·la, amb les finalitats de restringir l’aparició 
de noves parcel·les edificables i d’impedir increments d’edificabilitat.  

- Es mantenen les alineacions existents en el conjunt històric. 

- S’incorporen normes, com per exemple, de composició, estètica o tipus de 
materials, per tal de mantenir les característiques que motiven la declaració 
del BIC. 

- Es prohibeix la col·locació d’elements i instal·lacions que impliquin una 
ruptura de l’estructura o la composició de la façana, o que impliquin perjudici 
per a la contemplació i el gaudi ambiental de l’entorn, així com la col·locació 
d’anuncis i rètols publicitaris que atemptin contra els valors estètics.  

En els casos d’execucions d’obra a façanes existents, reparació o construcció 
de voravies de front de parcel·la o obres noves d’edificació, serà obligatori 
soterrar el cablejat de façanes. 
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4. Regulació de les intervencions permeses a realitzar en les diferents tipologies 
d’edificacions, estiguin o no catalogades, tant en Conjunt històric com en Entorn 
de protecció.  

5. En relació a l’Entorn de protecció, preservació de les visuals i prendre les 
mesures pertinents per a procurar que continuï la relació harmònica 
establerta i mantinguda durant segles entre la zona urbana i la zona rural, el 
conjunt històric i l’espai en el que se situa, evitant agressions directes per 
contaminació visual i en general ambiental del bé.  

En compliment de l’article 41.3 de la Llei 12/1998, el volum, la tipologia, la 
morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de protecció 
d’aquests béns no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de l’àrea 
ni pertorbar la visualització del bé.  

Així mateix, es prohibeix qualsevol moviment de terres que comporti una 
alteració greu de la geomorfologia i la topografia del territori i qualsevol 
abocament d’escombraries, runes o deixalles. 

De les parcel·les de l’entorn de protecció, tan sols és possible la construcció de 
nous habitatges en dues d’elles, les parcel·les 225 i 236, on ja hi ha edificacions 
destinades a tasques agràries. 

En les corresponents fitxes de la present proposta del Pla Especial de Protecció, 
s’estableix que la construcció s’haurà de fer fora de l’entorn de protecció 
(parcel·la 225) o bé s’hauran de prendre mesures d’integració paisatgística 
(parcel·la 236).  

6. S’elabora un catàleg de protecció dels béns arquitectònics, etnològics, 
ambientals i arqueològics més rellevants. Aquest catàleg s’ha de redactar 
d’acord amb l’article 47 de la LOUS, segons el qual “Els catàlegs han d’identificar 
els béns objecte de protecció, contenir la informació física i jurídica necessària 
en relació amb aquests béns i establir el grau de protecció al qual estan 
subjectes i els tipus d’intervencions o actuacions possibles, d’acord amb les 
determinacions establertes pel planejament general o, en el seu cas, parcial o 
especial del qual formin part.” 

Així mateix, els nivells de protecció dels elements inclosos han d’anar d’acord al 
que estableix l’article 128 del reglament de la LOUS per a l’illa de Mallorca. 

Per a l’elaboració del catàleg es parteix del Catàleg de Patrimoni de Sencelles, 
aprovat en exposició pública. Es mantenen els codis donats en aquell document 
perquè es vol donar uniformitat als diversos instruments de planejament en 
tramitació que afecten el nucli de Biniali.  

Per a la conservació de la resta del BIC, es preveuen paràmetres de conservació 
ambiental.  

Aquest catàleg s’adequa als requeriments dels articles 46-48 del PTM. D’acord 
amb les determinacions del PTM, s'ha establert una gradació del nivell de 
protecció en tres categories: 

- Grau de protecció integral A:  

Es refereix a aquells edificis, parts d’edificis, construccions o elements 
qualificables de singulars pels seus valors històrics, arquitectònics, estètics o 
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tipològics. La preservació dels elements objectes d’aquesta protecció ha de 
ser integral o total. 

- Grau de protecció parcial B:  

Es refereix a aquells edificis, parts d’edificis, construccions o elements que 
siguin clars exponents de les tipologies tradicionals o a d’altres tipus 
d’edificacions que presenten valors històrics o arquitectònics singulars però 
considerats de  menor grau respecte als de la categoria anterior. La seva 
conservació admetrà possibles obres d’intervenció compatibles amb la 
protecció específica de les característiques bàsiques o essencials, 
volumètriques, estructurals, tipològiques i ambientals. 

- Grau de protecció ambiental C:  

Es refereix a aquells edificis, parts d’edificis, construccions o elements que, 
sense presentar singularitats històriques o arquitectòniques, mereixen la 
seva preservació, fonamentalment, pel seu valor tipològic i ambiental. S’ha 
de conservar la tècnica constructiva i tipologia de les volades existents, 
sempre que siguin pròpies de l’entorn tradicional. La seva conservació 
admetrà intervencions de major abast que les del grau de protecció anterior. 
No es permet ampliació de l’edificació catalogada, podent afegir noves 
edificacions independents dins la parcel·la si ho permeten els paràmetres 
urbanístics.  

- Grau de protecció derivat de la legislació especial D: 

Es refereix als béns declarats d’interès cultural que consten al Registre de 
Béns d’Interès Cultural de l’Estat i/o al Registre de Béns d’Interès Cultural de 
les Illes Balears. A la seva fitxa es concreta el codi de registre i han de 
protegir-se d’acord a allò que s’hi estableix. 

 

Seguint amb les indicacions del PTM, s’incorpora una fitxa individualitzada per a 
cada element, en la qual s’identifica (espacialment i denominació), descriu (les 
característiques originals i les modificacions patides) i protegeix l’element.  

 

Els elements catalogats a l’àmbit del Conjunt Històric i Entorn de Protecció, són: 

Arquitectònic 

Nom Codi Tipologia Cronologia 
Grau de 

protecció 

Església Parroquial de 
Sant Cristòfol 

BI-1 Església s. XVII A 

 BI-2 Casa urbana s. XIX C 

 BI-3 Casa urbana s. XVIII-XIX C 

 BI-4 Casa urbana s. XVIII C 

 BI-5 Casa urbana s. XIX C 

 BI-6 Casa urbana s. XVIII B 

Can Jordiet BI-7 
Casa urbana 
senyorial 

Segle XIX B 
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Can Grau BI-8 Casa urbana Segle XIX B 

 BI-9 
Casa urbana 
senyorial 

Segle XIX B 

 BI-10 Casa urbana Segle XIX C 

 BI-11 Casa urbana s. XIX C 

 BI-12 Casa urbana s. XVIII C 

 BI-13 Casa urbana s. XIX-XX C 

 BI-14 Casa urbana s. XIX C 

 BI-15 Casa urbana s. XVIII C 

 BI-16 Casa urbana s. XVIII C 

 BI-17 Casa urbana s. XVIII C 

Cas Capellà BI-18 
Casa urbana 
senyorial 

s. XVII-XVIII B 

Cas Capellà BI-19 
Casa urbana 
senyorial 

s. XVIII B 

Ca na Maganeta BI-20 
Casa urbana amb 
dependències 
agrícoles 

s. XVIII C 

Son Raió BI-21 Casa de possessió s. XVI-XIX B 

 BI-22 Casa urbana s. XIX C 

 BI-23 Casa urbana s. XIX C 

 BI-24 Casa urbana s. XIX C 

 BI-25 Casa urbana  C 

Can Corró BI-26 
Casa urbana 
senyorial 

s. XVIII B 

sa Clastra BI-27 Casa urbana s. XVIII-XIX B 

Antic convent de les 
germanes Franciscanes 

BI-28 
Casa urbana 
senyorial 

s. XIX-XX C 

Can Mariata BI-29 Casa urbana s. XVIII C 

 BI-30 Casa urbana s. XVII-XVIII C 

Can Valero BI-31 Casa urbana s. XVIII C 

Can Pelet BI-32 Casa urbana s. XIX-XX C 

 BI-33 Casa urbana s. XIX-XX C 

Can Mariaina BI-34 
Casa urbana 
senyorial 

s. XVIII C 

 BI-35 Casa urbana s. XIX-XX C 

Can Pelut BI-36 Casa urbana s. XVII-XVIII C 

 BI-37 Casa urbana s. XVIII C 

 BI-38 Casa urbana s. XIX-XX C 

 BI-39 
Casa urbana 
senyorial 

s. XVIII C 

 BI-40 Casa urbana s. XVIII C 
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 BI-41 
Casa urbana 
senyorial 

s. XIX C 

 BI-42 Casa urbana s. XVIII C 

 BI-43 Casa urbana s. XIX C 

Ca s'Argenter BI-44 
Casa urbana 
senyorial 

s. XVIII B 

 BI-45 
Casa urbana 
senyorial 

s. XIX-XX B 

 BI-46 Casa urbana s. XIX-XX C 

Aireflor BI-47 Casa urbana s. XVII-XVIII C 

Ca Don Macià Noguera BI-48 
Casa urbana 
senyorial 

 B 

 BI-49 
Casa urbana 
senyorial 

s. XIX-XX B 

sa Rectoria BI-50 Casa rectorial 
finals de s. 

XVII 
B 

Can Diner BI-51 Casa urbana s. XVIII B 

 BI-52 Casa urbana s. XVIII C 

 BI-53 Casa urbana s. XIX-XX C 

 BI-54 Casa urbana s. XIX-XX C 

Can Pep Hereu BI-55 Casa de pagès s. XIX-XX C 

 BI-56 Casa urbana s. XIX-XX C 

Son Antic BI-57 Casa de possessió s. XVI B 

 BI-58 Casa urbana s. XIX-XX C 

 BI-59 Casa urbana s. XIX-XX C 

Ca Monsenyor Mairata BI-60 
Casa urbana 
senyorial 

s. XIX-XX C 

Son Matet BI-61 Casa de pagès s. XIX-XX C 

Etnològic 

Nom Codi Tipologia Cronologia 
Grau de 

protecció 

Creu de Biniali (de los 
Caídos) 

CR-5 Creu de terme 
s. XIX, s. XX 
(1939) 

D 

Obelisc a la Immaculada 
Concepció 

CR-8 Patrimoni artístic 
s. XIX 
(1854), s. XX 
(1918) 

A 

Molí de Can Xico MF-9 Molí de vent fariner s. XIX (1835) B 

Pont de Biniali PT-5 Pont s. XIX-XX C 

Pou PO-10 Pou s. XIX A 

Pou des pont de Biniali PO-11 Pou 
s. XVIII 
(abans de 
1789) 

A 
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4.3 PREVISIÓ DE L’ESTAT FUTUR EDIFICATORI AMB L’APLICACIÓ DE 
LES DETERMINACIONS DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ  

Com s’ha exposat anteriorment, la nova normativa del PEP impedeix qualsevol 
possibilitat de reparcel·lació, estableix paràmetres edificatoris més restrictius i 
incorpora noves figures de protecció en elements catalogats que limiten el creixement 
edificatori.    

A la següent taula s’inclou el llistat de parcel·les que actualment, i amb els paràmetres 
edificatoris vigents, es troben vacants o infraedificades. Per tal d’il·lustrar els efectes 
de l’aplicació de la normativa del PEP sobre cada una d’elles s’ha dut a terme una 
comparativa respecte el potencial edificatori actual i el que permetria el nou pla 
especial. Les parcel·les vacants (que admeten un creixement del 100% respecte el 
potencial edificatori) s’han indicat en color vermell, mentre que les parcel·les 
infraedificades s’han indicat en diferents colors segons el seu potencial edificatori: 

0,1-19,9% 20-39,9% 40-59,9% 60-79,9% 80-99,9% 100% 

 

CODI DE 
PARCEL·LA 

EDIFICABILITAT 
ACTUAL (m2) 

EDIFICACIÓ 
ACTUAL (m2) 

POTENCIAL 
ACTUAL (m2) 

POTENCIAL 
ACTUAL (%) 

POTENCIAL 
PEP (m2) 

POTENCIAL 
PEP (%) 

1 768 0 768 100,0 512 100,0 

3 295 0 295 100,0 197 100,0 

4 259 150 109 42,1 0 0,0 

5 210 184 26 12,5 0 0,0 

6 235 83 152 64,6 73 31,3 

7 442 152 290 65,6 0 0,0 

8 1302 226 1076 82,6 500 38,4 

9 527 390 137 26,1 0 0,0 

10 179 164 15 8,6 0 0,0 

11 436 291 145 33,2 0 0,0 

12 271 0 271 100,0 181 100,0 

13 285 0 285 100,0 190 100,0 

14 275 0 275 100,0 184 100,0 

15 265 0 265 100,0 177 100,0 

16 256 0 256 100,0 170 100,0 

17 246 0 246 100,0 164 100,0 

18 240 0 240 100,0 160 100,0 

19 244 0 244 100,0 163 100,0 

20 328 0 328 100,0 219 100,0 

21 1121 16 1105 98,6 500 44,6 

22 669 315 354 52,9 131 19,6 

23 575 278 297 51,7 0 0,0 

24 570 294 276 48,5 0 0,0 

25 331 280 51 15,5 0 0,0 

27 303 210 93 30,8 0 0,0 
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28 307 226 81 26,5 0 0,0 

29 251 166 85 33,9 0 0,0 

30 251 200 51 20,3 0 0,0 

31 211 80 131 62,1 0 0,0 

32 501 77 424 84,6 257 51,3 

33 226 224 2 0,9 0 0,0 

34 1130 70 1060 93,8 500 44,3 

35 893 233 660 73,9 362 40,6 

36 804 332 472 58,7 0 0,0 

37 267 222 45 16,8 0 0,0 

39 303 0 303 100,0 202 100,0 

40 280 0 280 100,0 186 100,0 

41 278 0 278 100,0 185 100,0 

42 1623 464 1159 71,4 500 30,8 

43 754 193 561 74,4 310 41,1 

44 885 314 571 64,5 276 31,2 

45 386 172 214 55,4 0 0,0 

46 1020 307 713 69,9 373 36,6 

47 825 257 568 68,9 293 35,5 

48 590 390 200 33,8 0 0,0 

49 562 211 351 62,4 0 0,0 

50 993 399 594 59,8 0 0,0 

51 311 268 43 14,0 0 0,0 

52 281 188 93 33,2 0 0,0 

56 70 48 22 31,0 0 0,0 

58 159 121 38 24,1 0 0,0 

59 536 190 346 64,5 167 31,2 

60 281 139 142 50,5 48 17,2 

61 2075 1495 580 27,9 0 0,0 

63 218 168 50 23,0 0 0,0 

64 433 320 113 26,1 0 0,0 

65 173 162 11 6,2 0 0,0 

66 554 467 87 15,6 0 0,0 

72 721 252 469 65,0 229 31,7 

74 457 192 265 58,0 113 24,7 

75 503 68 435 86,5 267 53,1 

76 925 133 792 85,6 484 52,3 

77 98 31 67 68,4 34 35,1 

78 188 40 148 78,7 85 45,4 

79 55 46 9 16,6 0 0,0 

80 704 468 236 33,5 0 0,0 

81 225 181 44 19,7 0 0,0 

83 499 357 142 28,5 0 0,0 

84 684 344 340 49,7 112 16,4 

85 217 210 7 3,2 0 0,0 
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86 362 253 109 30,1 0 0,0 

87 311 300 11 3,5 0 0,0 

88 299 290 9 3,0 0 0,0 

89 612 427 185 30,2 0 0,0 

90 57 54 3 5,4 0 0,0 

91 649 398 251 38,7 0 0,0 

93 252 242 10 3,9 0 0,0 

99 398 286 112 28,2 0 0,0 

100 529 152 377 71,3 201 37,9 

101 484 233 251 51,9 90 18,6 

102 476 375 101 21,2 0 0,0 

103 386 286 100 25,9 0 0,0 

104 257 177 80 31,1 0 0,0 

105 173 153 20 11,7 0 0,0 

106 204 130 74 36,3 0 0,0 

107 160 158 2 1,3 0 0,0 

109 531 441 90 17,0 0 0,0 

111 566 419 147 26,0 0 0,0 

116 179 149 30 16,7 0 0,0 

117 210 175 35 16,5 0 0,0 

118 519 50 469 90,4 296 57,0 

119 134 37 97 72,4 52 39,0 

120 544 273 271 49,8 90 16,5 

121 365 285 80 21,9 0 0,0 

122 156 126 30 19,3 0 0,0 

123 209 109 100 47,9 30 14,5 

124 205 132 73 35,7 0 0,0 

126 520 232 288 55,4 0 0,0 

127 378 228 150 39,7 24 6,4 

128 222 18 204 91,9 130 58,5 

129 202 124 78 38,7 11 5,4 

130 197 84 113 57,4 48 24,1 

131 207 127 80 38,7 11 5,4 

132 195 162 33 16,7 0 0,0 

133 56 38 18 32,7 0 0,0 

135 245 183 62 25,3 0 0,0 

137 392 363 29 7,5 0 0,0 

138 256 198 58 22,6 0 0,0 

139 823 450 373 45,3 99 12,0 

140 576 21 555 96,4 363 63,0 

141 348 306 42 12,2 0 0,0 

142 526 303 223 42,4 0 0,0 

143 420 317 103 24,6 0 0,0 

144 422 234 188 44,6 47 11,2 

145 1030 0 1030 100,0 686 100,0 
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146 1933 0 1933 100,0 500 100,0 

147 577 350 227 39,4 0 0,0 

149 105 96 9 8,5 0 0,0 

155 481 355 126 26,2 0 0,0 

156 576 429 147 25,5 0 0,0 

157 614 400 214 34,8 0 0,0 

161 21 18 3 15,4 0 0,0 

163 47 45 2 4,0 0 0,0 

164 254 215 39 15,5 0 0,0 

166 22 15 7 31,9 0 0,0 

171 140 116 24 17,0 0 0,0 

174 238 164 74 31,1 0 0,0 

175 170 132 38 22,1 0 0,0 

176 658 411 247 37,5 27 4,2 

177 328 311 17 5,1 0 0,0 

178 354 333 21 5,9 0 0,0 

179 159 86 73 45,9 20 12,6 

180 483 427 56 11,6 0 0,0 

182 225 190 35 15,7 0 0,0 

183 275 220 55 20,1 0 0,0 

184 368 194 174 47,4 0 0,0 

185 380 214 166 43,7 39 10,3 

186 336 292 44 13,2 0 0,0 

187 353 235 118 33,4 0 0,0 

188 298 273 25 8,3 0 0,0 

190 678 382 296 43,7 193 28,5 

191 732 304 428 58,5 0 0,0 

192 320 250 70 21,8 0 0,0 

193 272 196 76 27,9 0 0,0 

195 365 233 132 36,1 10 2,7 

196 418 396 22 5,2 0 0,0 

197 484 315 169 35,0 8 1,6 

198 320 202 118 37,0 12 3,6 

199 367 214 153 41,7 31 8,4 

201 137 55 82 59,7 36 26,4 

202 259 185 74 28,5 0 0,0 

203 630 334 296 47,0 0 0,0 

204 954 42 912 95,6 500 52,4 

205 1188 196 992 83,5 500 42,1 

206 290 112 178 61,4 81 28,0 

207 1733 552 1181 68,1 0 0,0 

208 366 220 146 39,9 24 6,6 

209 547 240 307 56,1 124 22,8 

210 476 65 411 86,4 253 53,0 

211 550 371 179 32,5 0 0,0 
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230 300 170 130 43,3 130 43,3 

231 300 145 155 51,7 155 51,7 

240 300 241 59 19,7 59 19,7 

241 300 280 20 6,7 20 6,7 

245 300 185 115 38,3 115 38,3 

247 300 117 183 61,0 183 61,0 

260 300 220 300 26,7 300 26,7 

264 300 127 173 57,7 173 57,7 

268 300 241 59 19,7 59 19,7 

TOTAL 73.763,6 35.067 38.916,6 52,8 14.572,2 19,8 

En termes globals, amb els paràmetres edificatoris vigents, el conjunt de parcel·les 
que encara admeten creixement tenen un potencial edificable de 73.763,6 m2, dels 
quals 35.067 m2 (un 47,5%) ja es troba edificat. De mantenir les actuals normes 
edificatòries, la superfície construïda d’aquestes parcel·les encara tindria un marge de 
creixement de 38.916,6 m2 (el 52,8% del seu total edificable).  

L’aplicació de les noves normes del PEP redueix el potencial edificable a 14.572,2 m2, 
que representa un 19,8% de l’actual edificabilitat. Amb els nous paràmetres 
edificatoris, 51 de les parcel·les, actualment infraedificades, ja esgotarien la seva 
edificabilitat i 43 veurien limitada la seva ampliació a causa de la seva protecció com a 
element arquitectònic catalogat. D’aquesta manera el percentatge de parcel·les que ja 
haurien esgotat la seva edificabilitat passaria del 19,9% actual al 38,4% i les parcel·les 
que no podrien dur a terme ampliacions per la seva condició d’elements catalogats 
representarien un 15,6% del total.  

Un cop aplicats els nous paràmetres edificatoris i de protecció patrimonial només un 
19,9% de les parcel·les admetria un cert creixement únicament en forma d’ampliació 
d’habitatges ja existents i, en cap cas, s’admetria la construcció de nous habitatges; 
intervenció que només s’admetria en parcel·les vacants. Tenint en compte que l’àmbit 
del BIC de Biniali compta amb 16 parcel·les vacants, es preveu únicament la 
possibilitat de construir 16 nous habitatges i un increment del potencial de població de 
màxim 40 habitants. 

 

Figura 5. Edificabilitat de les parcel·les incloses al BIC de Biniali aplicant la nova normativa del 
Pla Especial de Protecció. Elaboració pròpia 
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Figura 6. Potencial edificatori actual en relació als paràmetres urbanístics vigents. Elaboració 
pròpia 
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Figura 7. Potencial edificatori proposat al Pla Especial de Protecció en relació als paràmetres 
urbanístics vigents. Elaboració pròpia 
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6 ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA 

Segons l’article 45.5 de la LUIB, els plans especials han d’incloure un estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada que, si s’escau, defineixi les mesures a adoptar 
respecte dels grans centres generadors de mobilitat que es prevegin: 

Article 45. Plans especials  
(...) 

5. Així mateix han de disposar, com a mínim, del desenvolupament dels estudis 
justificatius i complementaris necessaris, dels plànols d’informació i d’ordenació que 
corresponguin, i de les normes i els catàlegs que escaiguin. S’ha d’incloure un 
estudi d’avaluació de la mobilitat generada que, si s’escau, ha de definir les 
mesures per adoptar respecte dels grans centres generadors de mobilitat que es 
prevegin, i han d’incorporar l’estudi ambiental estratègic segons l’establert a la 
legislació ambiental tret que, per la seva finalitat i objecte, l’òrgan ambiental acordi 
l’exoneració pel fet de no tenir efectes significatius sobre el medi ambient. 

No obstant l’anterior, el present Pla Especial, atesa la seva finalitat de protecció del 
conjunt històric, no preveu nous grans centres generadors de mobilitat ja que no 
contempla, en cap cas, nous projectes d’urbanització, canvis sobre equipaments i 
espais lliures públics ni alteracions de la xarxa viària o de zones d’aparcament. Més bé 
tot el contrari, les accions proposades en el pla especial limiten les expectatives de 
creixement i, per tant, la mobilitat futura del llogaret. 

Per tot l’exposat, es considera innecessària la redacció d’un estudi de mobilitat 
generada. 
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7 AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LES ACTUACIONS 
PROPOSADES 

Segons el punt 6 de l’article 45 de la LUIB, sobre Plans Especials: 

“6. Quan el pla especial delimiti i ordeni actuacions urbanístiques de les previstes a 
l’article 23 d’aquesta llei ha d’incorporar: 
a) Una memòria de viabilitat econòmica que analitzi la rendibilitat de l’actuació, així 
com un informe de sostenibilitat econòmica, en què s’ha de ponderar en particular 
l’impacte de l’actuació en les hisendes públiques afectades, formulats ambdós en els 
termes establerts per aquesta llei i, en concret, l’article 47 i la legislació estatal de sòl 
per a la implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o la posada 
en funcionament i la prestació dels serveis resultants, així com la suficiència i 
l’adequació del sòl destinat a usos productius. 
(...)” 

En aquest mateix sentit, l’apartat 4, de l’article 22 sobre Avaluació i seguiment de la 
sostenibilitat del desenvolupament urbà, i garantia de la viabilitat tècnica i econòmica 
de les actuacions sobre el medi urbà del Reial Decret 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, és obligatori que els 
instruments d’ordenació incloguin un informe o memòria de sostenibilitat econòmica. 

 “4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 
urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se 
ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por 
la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha 
y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo 
destinado a usos productivos.” 

El contingut de l'informe de sostenibilitat econòmica per als plans generals es detalla 
en l’article 88 del Reglament de la LOUS per a l'àmbit de l'illa de Mallorca. Atès que les 
normes no descriuen el contingut que ha de tenir l’estudi específicament per als plans 
especials, s’estarà a l’estipulat en els anteriors articles.  

"Article 88. Contingut de l'informe de sostenibilitat econòmica del pla general 

1. L’informe de sostenibilitat econòmica del pla general conté, en tot cas, l’estimació del cost 
econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les 
inversions necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic i 
l’anàlisi de la viabilitat econòmica de les actuacions derivades de l’execució del pla, tant si 
són a càrrec de fons públics com privats. Aquest informe s’ha d’adequar i ha d’assenyalar 
les oportunes referències a l’ordre de prioritats o previsions temporals d’aquestes actuacions 
al qual es refereixen els articles 36.1.d) i 41c) de la LOUS i l’article 70 d’aquest Reglament.  

2. En particular i pel que fa a les actuacions a què es refereixen les lletres a) i b) de l’article 
29.2 de la LOUS quan les ordeni directament el pla general, l’informe de sostenibilitat 
econòmica ponderarà l’impacte de l’actuació en les hisendes públiques afectades per la 
implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o la posada en 
funcionament i la prestació dels serveis resultants, així com la suficiència i l’adequació del 
sòl destinat a usos productius. 

3. Específicament i en relació amb l’impacte econòmic per a la hisenda local, s’han de 
quantificar els costs de manteniment per a la posada en marxa i la prestació dels serveis 
públics necessaris per atendre el creixement urbà que preveu el pla general, i s’ha d’estimar 
l’import dels ingressos municipals derivats dels principals tributs locals, en funció de 
l’edificació i la població potencial previstes, avaluats d’acord amb els escenaris 



 
 
 
 
 
AJUNTAMENT DE SENCELLES                                Pla Especial del  BIC de Biniali 

 

MEMÒRIA 
 

 

41 

socioeconòmics previsibles fins que estiguin acabades les edificacions que l’actuació 
comporta. 

4. Quan es delimitin àmbits subjectes a actuacions edificatòries i de regeneració i renovació 
urbanes, d’acord al previst a la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i 
renovació urbanes, l’informe de sostenibilitat econòmica haurà d’incorporar l’establert a 
l’article 11 de la llei estatal esmentada." 

Donat que les accions proposades en aquest Pla Especial estan dirigides únicament a 
regular de forma més restrictiva les actuacions urbanístiques ja previstes en el 
planejament vigent i que, per tant, no es preveuen noves actuacions urbanístiques que 
suposin beneficis o costos econòmics –ja sigui a la hisenda pública o al sector privat– 
no resulta necessària una memòria de viabilitat econòmica que analitzi la rendibilitat de 
l’actuació ni un informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de les 
actuacions. 

 
 

Aina Soler Crespí, arquitecta 
en representació de l’equip redactor, 
 
 

  

 
 

Palma, a 29 de Juliol de 2021 
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ANNEX I. CARTOGRAFIA 
 

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

Plànol d’ordenació 1. Tipologies edilícies 

Plànol d’ordenació 2. Elements catalogats i protegits 

Plànol d’ordenació 3. Qualificacions del sòl urbà 

 

 

PLÀNOLS INFORMATIUS 

Plànol 1. Topogràfic 

Plànol  2. Parcel·lari cadastral 

Plànol  3. Sòl vacant 

Plànol  4. Ús de les edificacions 

Plànol  5. Evolució històrica 

Plànol  6. Altura de les edificacions 

Plànol  7. Espais lliures públics i equipaments 

Plànol  8.1. Infraestructures. Abastiment d’aigua potable 

Plànol  8.2. Infraestructures. Sanejament  

Plànol  8.3. Infraestructures. Xarxa elèctrica 

Plànol  9. Mobiliari urbà 

Plànol 10. Visuals dels accessos al nucli 

Plànol 11. Alineacions i seccions del viari 

 

 

 

 

 

 




