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Ajuntament de Sencelles

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL BIC DE RUBERTS

1. INTRODUCCIÓ
En sessió ordinària del ple municipal de 16 de març de 2018 es va aprovar inicialment
l’expedient del Pla Especial de Protecció del Bé d’Interès Cultural de Ruberts,
juntament amb la corresponent documentació ambiental (Avaluació Ambiental
Estratègica simplificada), redactada per l’empresa GAAT SL.
L’edicte d’Aprovació Inicial de l’expedient data de 21 de maig del 2018 i es publicà a
diferents mitjans de comunicació.
El 31 de maig de 2018 es publicà al BOIB nº 67 l’anunci de l’Aprovació Inicial. Tal com
preveu la legislació vigent, l’endemà de la data de publicació al BOIB s’inicià el període
d’exposició pública, que va tenir una durada de 45 dies hàbils. Durant el decurs
d’aquest període, es varen sol·licitar informes a totes les administracions implicades, i
totes les persones interessades varen poder consultar la documentació a les
dependències municipals i de forma telemàtica, a la fi de realitzar les al·legacions que
consideressin oportunes.
En el present document es recullen les esmenes realitzades per tal de complir amb els
requeriments del informes tècnics rebuts, així com de les al·legacions presentades per
part de ciutadans i organitzacions.
2. TRACTAMENT D’INFORMES
De la sol·licitud de consultes a les diferents Administracions, es van rebre nombrosos
informes sol·licitats per la CMAIB en el marc de la tramitació ambiental de l’expedient.
En primera instància, i per agilitzar la tramitació del PEP, es va dur a terme el
tractament dels esmentats informes, a partir dels quals es va formular l’informe de la
CMAIB. Aquesta primera esmena de deficiències va concloure amb la resolució de
l’Informe Ambiental Estratègic, de data 18 de gener de 2021, que declarava, amb
condicions, la no subjecció a avaluació ambiental estratègica ordinària.
Posteriorment, en data 26 de novembre de 2020, va tindre entrada a l’Ajuntament un
informe tècnic de gran abast, amb nº de referència 746/2018, emès pel Departament
de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, que sol·licitava
l’esmena de deficiències de gran calat i també d’altres qüestions menors.
A continuació s’aborda cada una de les condicions i deficiències assenyalades en els
informes rebuts, tant en l’IAE com en l’informe del Departament de Cultura, Patrimoni i
Política Lingüística del Consell de Mallorca. Les consideracions tècniques que cal
esmenar es transcriuen en color negre i el tractament corresponent de cada una
d’elles es fa en color blau.
2.1 INFORME DE LA CMAIB
El mes de juliol de 2020 es va fer entrega a la Comissió de Medi Ambiental de les Illes
Balears (CMAIB) de la documentació en la qual es tractaven les esmenes indicades,
així com les derivades dels informes rebuts de diferents administracions consultades.
La relació dels informes sol·licitats per part de la CMAIB i la data de resposta (si
s’escau) s’incorpora en la següent taula:
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Data entrada
Administració

Data entrada
Ajuntament

Informe de la Direcció Insular de Territori i Paisatge de
Consell de Mallorca

18/12/2018

01/2019

Informe del Servei d’Estudis i Planificació de la Direcció
General de Recursos Hídrics

28/12/2018

No consta

Informe de la Direcció General d’Ordenació del Territori
(C. de Territori, Energia i Mobilitat)

18/12/2018

No consta

Informe de la Direcció General d’Emergències i Interior
(C. d’Hisenda i Administracions Públiques)

17/12/2018

14/01/2019

Informe de la Direcció General de Salut Pública
(Conselleria de Salut)

07/12/2018

24/01/2019

Informe del Servei d’Aigües Superficials de la Direcció
General de Recursos Hídrics

18/12/2018

No consta

Informe de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic
(C. de Territori, Energia i Mobilitat)

07/12/2018

25/01/2019

Informe de la Dirección General de Aviación Civil
(Ministerio de Fomento)

24/05/2018

10/09/2018

Informe de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la información
(Ministerio de Industria , Energía y Turismo)

16/05/2018

05/06/2018

INFORMES

Posteriorment, en data 18 de gener de 2021, la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears formula la declaració de no subjecció a avaluació ambiental
estratègica ordinària del Pla Especial de protecció del bé d’interès cultural de
Ruberts, Sencelles, atès que no es preveuen efectes negatius sobre el medi
ambiental, d’acord amb els criteris de l’annex V de la Llei 21/2013.
No obstant, aquesta resolució es condiciona a les següents qüestions:
1.

A la Normativa del PE s’ha d’incloure un article amb la següent redacció:

Qualsevol obra a executar a la zona de policia del Torrent de Pina ha de ser
autoritzada per l’Administració hidràulica, tal com preveu l’art. 114 del PHIB 2019.
S’ha introduït a l’article 6 com un nou punt (9).
2. Abans de l’aprovació definitiva del PE, s’ha de comptar amb un informe
favorable del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del
Consell de Mallorca.
S’ha dut a terme el tractament de l’informe esmentat (vegeu apartat 2.2.).
Es recorda que tenint en compte que les aigües residuals de l’àmbit són tractades en
fosses sèptiques individuals, que l’àmbit del PE està a una zona amb Vulnerabilitat
d’Aqüífers moderada i que part de Ruberts està inclòs dins el perímetre de protecció
màxima d’un pou de proveïment urbà, s’hauran de complir les condicions de depuració
previstes en el PHIB vigent.
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2.2. INFORME DEL DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA
LINGÜÍTICA DEL CONSELL DE MALLORCA
En aquest apartat, s’aborden, punt per punt, cada una de les consideracions tècniques
aportades en l’informe del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del
Consell de Mallorca (en color negre), detallant i justificant els canvis que s’han dut a
terme en la documentació (en color blau).
2.2.1. En general al Pla Especial
- El pla especial adopta la qualificació urbanística de “casc antic” en el Conjunt
Històric, donada pel vigent pla general de 1995, sense alterar ni limitar cap dels seus
paràmetres urbanístics. No es presenta cap memòria urbanística que justifiqui
l’adaptació d’aquesta qualificació a les directrius de protecció del Conjunt Històric.
En els apartats del cos de l’informe es fa esment a paràmetres urbanístics de la
qualificació de “casc antic” i d’altres mancances en la regulació d’altres paràmetres i
elements constructius, que de deixar-se sense regular o regulats només en el pla
general, resultaries disconformes amb les directrius de protecció del Conjunt Històric.
S’ha introduït un nou Capítol IV a la Normativa del PEP de “Normes generals
d’ordenació”. A banda de crear una nova qualificació adaptada a les característiques
del nucli amb l’objectiu de limitar els seus paràmetres urbanístics, també s’han anat
incorporant al llarg de la normativa aquelles deficiències o esmenes als articles que
regules diferents aspectes, com per exemple les piscines, els lluernaris, voraries, entre
d’altres.
- Després d’una anàlisi global del pla especial observem que si bé la memòria
(apartats 4.1 i 4.2) diu que es considera fonamental preservar el nucli del
desenvolupament urbanístic, observem que el pla encara permet un significatiu
creixement edificatori que distorsionaria les seves característiques actuals.
Cal observar que es permeten obres d’ampliació en 47 dels 60 elements arquitectònics
inclosos al catàleg de protecció (annex 1) i a pràcticament la totalitat de la resta de
parcel·les urbanes de l’àmbit del PE, havent parcel·les infraedificades que admetrien
ampliacions volumètricament impactants, apart de les parcel·les vacants.
En primer lloc s’ha modificat la regulació de les intervencions permeses en elements
catalogats de manera que ja no s’hi contempla la possibilitat d’ampliacions. Per altra
banda, s’han modificat els paràmetres edificatoris en la qualificació de Casc Antic del
PEP, de manera que es limita de forma significativament el creixement edificatori
potencial.
Com exemples, sense ser exhaustius:
a) Parcel·les urbanes inedificables: 24, 25, 26, 30, 31, 43, 49, 60, 64.
b) Parcel·les urbanes vacants: 62, 63, 65, 66.
c) Altres parcel·les buides o infraedificades, però inedificables: 21, 47, 59.
Entenem que s’ha de limitar en major grau el creixement edificatori per tal de procurar
la conservació arquitectònica i ambiental del conjunt, i que el PE, a l’igual que l’estudi
històric de la seva memòria (apartat 2.3. Desenvolupament històric), hauria d’incloure
una previsió de l’estat futur amb l’aplicació de les determinacions del mateix pla.
Amb l’objectiu d’abordar les qüestions aquí plantejades, s’ha elaborat un estudi del sol
vacant i de les parcel·les infraedificades (apartat 3.4) i una previsió de l’estat futur
edificatori amb l’aplicació de les determinacions del proposat PEP (apartat 4.3). S’ha
considerat oportú emplaçar aquesta previsió al capítol 4 (en comptes d’incloure’l a
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l’apartat 2.3 com es suggereix) ja que, d’aquesta manera, l’anàlisi es pot dur a terme
un cop exposats els nous paràmetres edificatoris i canvis normatius proposats.
- Es proposa un sistema general d’aparcament dins el propi conjunt històric, en
consonància amb la revisió del pla general en tramitació.
Entenem que no és prudent recolzar aquest nou sistema en la revisió del pla general
en tramitació, sense vigència, del qual no tenim notícies des de 2014.
No es justifica la creació d’una bossa d’aparcament proporcionalment tan gran dins
d’un nucli tan reduït, ni la seva necessitat ni el lloc d’implantació. S’entén que pugui
existir certa necessitat d’aparcament, que en tot cas s’ha de quantificar de forma
motivada, i a partir d’aquí s’ha de planificar quin i com és el millor lloc o llocs per dotar
aquest nucli de més places d’aparcament, tot atenent el gra edificatori i parcel·lari, la
protecció de visuals, etc.
S’ha descartat aquest SG.
- A l’informe de declaració del CH ja es posava de manifest la important connexió entre
urbà i rural que es donava en aquest nucli tant petit i tant lligat al seu entorn rural. Idò
bé, aquestes connexions han estat escassament tingudes en compte per planificar.
S’han de tenir en compte a nivell de visuals, pendents, elevacions, alçades d’edificis,
vegetació, etc.
Aquests i d’altres aspectes s’han tingut en compte al capítol V de la normativa, referent
a normes de protecció i intervenció en el paisatge urbà.
2.2.2. En relació a la memòria del Pla Especial
Apartat 3.3. Tipologies edilícies.
Es descriuen 5 tipologies edilícies: església (×1), casa de possessió (×1), casa urbana
(×24), casa de pagès (×8) i caseta d’eines (×5).
Aquestes tipologies, en principi han de servir de referència en els diferents graus de
protecció i intervenció del conjunt i entorn, però manca una concreció clara dels trets
fonamentals de cada tipologia i la seva transposició a les normes aplicables amb les
que qualsevol intervenció d’obra nova, reforma o ampliació no es pugui desviar per tal
d’ajustar-se a la seva tipologia.
La tipologia de casa urbana, la més nombrosa, i la més susceptible d’intervenció i
creixement, presenta una descripció dels trets tipològics com són: alineació al vial,
entre mitgeres, dues crugies de dues plantes, tres murs de càrrega paral·lels al carrer,
forjats de bigam de fusta, teulades de dos aiguavessos i ampliacions en tercera crugia
de cossos de planta baixa. Però no limita cap paràmetre urbanístic respecte a la
qualificació subsidiària (“casc antic”), no descriu la proporció del cos principal respecte
als afegits en tercera crugia, no descriu la composició de façana tipològica, ordres dels
buits, eixos, ni de les seves alçades, tipus de volada, superfície enjardinada, etc.
En resum, manca completar i concretar les característiques mínimes a complir per a
cada tipologia i la seva transposició a les normes d’aplicació amb les que qualsevol
intervenció d’obra nova, reforma o ampliació no es pugui desviar per tal d’ajustar-se i
conservar la tipologia que pertoqui.
S’han descrit les tipologies edilícies a l’article 11 de la normativa i també s’ha introduït
l’article 27 de Casc Antic del Pla Especial.
Apartat 4.2. Criteris i línies d’actuació.
Punt 5,
En el segon paràgraf es fa referència a la Llei 12/1988, que entenem vol dir la Llei
12/1998 del PHIB. Es deu tractar d’una errada ortogràfica.
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S’ha corregit l’errata.
Punt 7,
A l’apartat de nivells de protecció s’ha d’afegir el nivell derivat de la legislació especial,
tal com recull el reglament de la LOUS per a l’illa de Mallorca (BOIB 66, de 30 d’abril
de 2015) al seu ART. 128.4 Nivell de protecció derivat de la legislació especial. En
aquest cas s’ha d’especificar per a la creu de Ruberts i al jaciment Es Fornàs.
El mateix apartat conté una relació dels elements inclosos al catàleg. En aquesta
relació manca la creu de Ruberts (CR-6).
S’ha introduït el Nivell de protecció “D” derivat de la legislació especial.
Dins aquest nivell s’hi recull la creu del terme de Ruberts i el Jaciment arqueològic d’es
Fornàs.
2.2.3. En relació a la Normativa del Pla Especial
S’ha redistribuït i revisat l’articulat de la normativa presentada amb anterioritat.
La redistribució dels articles no implica la seva modificació.
La redistribució de contingut té un objectiu clar, millorar la comprensió de la normativa.
Cal tenir en compte que, d’acord amb les consideracions del present informe, s’ha
introduït un capítol específic de Normes generals d’ordenació (Capítol IV) el qual
recull, amb certes adaptacions per al nucli de Biniali, la qualificació de Casc Antic que
les normes subsidiàries vigents fins al moment.
D’altra banda, com a canvi, cal tenir en compte la introducció del nou Capítol V, a partir
del qual no s’introdueix a la normativa cap article que amb anterioritat no hi fos, sinó
que, el que s’ha fet, ha estat ubicar-hi alguns articles que fins al moment es trobaven
dins el capítol de Normes generals d’intervenció, com per exemple, cobertes i
coronaments, composició de façanes, fusteries, persianes i baranes, entre d’altres,
que ara es troben dins el Capítol V.
Organització dels capítols en el document d’aprovació inicial:
Capítol I. Disposicions generals, naturalesa i abast del Pla especial
Capítol II. Normes particulars de protecció i intervenció
Capítol III. Normes generals d’intervenció
Annex 1. Elements catalogats
Annex 2. Fitxes de les parcel·les
Annex 3. Sistemes generals
Reorganització dels capítols que es presenta:
Capítol I. Disposicions generals, naturalesa i abast del Pla especial
Capítol II. Normes generals d’intervenció
Capítol III. Normes particulars de protecció i intervenció
Capítol IV. Normes generals d’ordenació
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Capítol V. Normes de protecció i intervenció en el paisatge urbà
Disposicions addicionals
Annex 1. Elements catalogats
Annex 2. Fitxes de les parcel·les
Ha estat mitjançant la seva revisió, d’acord amb les consideracions fetes en el
present informe que s’ha modificat el contingut.
Per a facilitar la lectura de les esmenes en cada una s’especificarà el nou número
d’article que correspon.
En general:
Una de les competències dels planes especials és la de completar el pla general. En
aquest sentit trobam a faltar que el PE completi el següent:
- Manca definició del concepte “intervenció preferent” i quan resulta obligatòria.
Afegit nou article (13)
- Regulació de piscines. En cas de ser admeses, haurien de ser similars als
safarejos tradicionals, de forma rectangular o paral·lelepípede adaptada a la
orografia o la forma de la parcel·la, color gris, verdós o marronenc. No s’han
d’admetre piscines curvilínies.
Afegit nou punt 2 dins l’article 35 Espai no ocupat per l’edificació.
- Regulació de lluernaris. Element que amb freqüència s’inclou en aquest tipus de
nuclis tradicionals per efecte de les limitacions en la reforma de façanes. Entenem
que haurien d’instal·lar-se en el mateix pla de coberta sense sobresortir, adaptantse a la tipologia estructural, i de la dimensió mínima necessària per complementar
els buits de façana i dotar d’habitabilitat a la dependència servida, i establint un
màxim del 3% de la superfície de la teulada.
Afegit nou punt (8) dins l’article 29 Cobertes i coronaments.
- Definició del concepte d’altura total.
S’ha definit a l’article 26.4
- Regulació de l’adaptació de l’edifici al terreny en tipologia edificatòria d’alineació al
vial.
S’ha introduït nou punt 5 a l’article 26.
- Regulació de distància mínima entre edificacions. Especialment de cara a
possibles ampliacions sobre una mateixa parcel·la on existeixin immobles a
preservar.
S’ha afegit nou punt 11 a l’article 27 “Distància entre edificacions”.
Així mateix, trobam a faltar l’anàlisi i adaptació de la qualificació urbanística subsidiària
en el CH, “casc antic”, donada pel planejament general de 1995, o la creació si s’escau
d’una nova qualificació urbanística pròpia pel sòl urbà del nucli que estableixi uns
paràmetres en consonància amb la seva protecció.
Afegida, article 27 de la normativa.
L’anàlisi i adaptació de la qualificació urbanística es troba al document de Memòria.
Respecte a l’articulat:
Article 8. Nivell d’intervenció C-a: Rehabilitació. (Article 16. Alta protecció)
Aquest grau de protecció del conjunt suosa el manteniment de la volumetria i de les
tipologies de coberta. Admet intervencions de “reestructuració” les quals inclouen
obres d’ampliació sempre que no s’adossin a les seves façanes representatives.
10
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El fet de realitzar una ampliació adossada, sigui o no a una façana representativa, ja
altera la volumetria de l’edifici principal, per tant, s’ha de revisar la definició del tipus
d’intervenció de reestructuració, recomanant que les obres d’ampliació quedin
recollides exclusivament a la seva tipologia pròpia d’intervenció.
S’ha revisat la definició de la intervenció de “reestructuració”, eliminant-se la
possibilitat d’ampliació (article 7.5).
Article 9. Nivell C-b: Adaptació al tipus general.
S’ha eliminat el nivell de protecció d’Adaptació al tipus general degut a les
incongruències que presentava.
En l’apartat d’adaptació volumètrica (1) diu:
“Suposa l’adaptació volumètrica de l’immoble d’acord amb la volumetria característica
de la tipologia assignada al carrer. Permet la variació de l'altura per adaptar-se a la
tipologia predominant del carrer o l’eliminació dels volums inadequats que s’han afegit
desvirtuant la imatge tipològica del carrer”.
Però el Pla presentat no estableix eines per saber quina és la tipologia predominant
característica del carrer, quina longitud de carrer s’ha de considerar, quines façanes
(senars o parells), quina és l’altura característica del carrer, quines són les altures
característiques de cada tipologia edificatòria.
Per evitar interpretacions parcials, el pla hauria d’incloure els alçats dels carrers amb
definició de les altures, així com indicació dels volums inadequats a eliminar o forma
equivalent de deixar fixats, dins el propi pla, aquests conceptes.
L’eliminació de volums inadequats i la reposició de la volumetria característica hauria
de ser considerat, tal vegada, com una intervenció preferent.
A més, l’adaptació volumètrica d’una tipologia d’immoble a la volumetria d’una altra
tipologia d’immoble que fos predominant en el seu carrer, aniria en contra de la
conservació tipològica.
En l’apartat de l’adaptació de façana (2) diu:
“Suposa l’adaptació de la façana a la tipologia general del carrer. Permet la modificació
de les obertures d'alguna de les façanes que donen al carrer que per intervencions o
variacions inadequades, l’allunyen de la imatge tipològica característica del carrer o
poden ser objecte de millores en la seva composició”.
D’acord amb l’expressat en relació a les tipologies edilícies, el PE no defineix com ha
de ser la façana tipològica.
Consideram que s’haurien de representar en el mateix Pla els alçats del carrer, amb
assenyalament de quines façanes no estan adaptades a la tipologia general del carrer
i quins són els buits inadequats, i les modificacions necessàries per a la seva
adaptació.
L’adaptació dels buits de façana i la correcció dels buits inadequats, hauria de ser
considerat, tal vegada, una intervenció preferent.
“L’adaptació de les obertures afecta a la seva geometria (relació altura amplada,
llinda, dimensió, tipologia de les obertures...), a la seva situació (ordre dels buits, eixos
verticals de posició...) així com a la seva proporció (domini del ple en relació al buit...)”.
En aquest darrer paràgraf sembla que permet modificar els buits existents, tant de
forma i dimensió com corregir la seva posició, en canvi no deixa clar si es poden obrir
nous buits apart dels existents.
En tot cas, aquest nivell d’intervenció C-b(2) pareix afectar només a les façanes a
carrer, i no s’ha d’oblidar, que la façana del nucli també es donada per les façanes
laterals i posteriors de cada parcel·la i que en general totes les façanes han de seguir
similars criteris de composició.
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Ajuntament de Sencelles

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL BIC DE RUBERTS

En relació al nivell d’intervenció C-b(3) dels acabats i detalls estilístics, trobam a faltar
la directriu de conservació de la tècnica constructiva original (ex: si l’immoble presenta
paredat en verd, no s’ha de fer un revestiment continu).
Article 10. Nivell C-c: Adaptació al tipus concret de l’immoble. (Article 17)
Amb l’eliminació del Nivell C-b, el nivell C-a s’ha reanomenat com “Nivell C-b:
Adaptació a la tipologia edilícia”.
Nivell C-c: Adaptació al tipus concret de l’immoble. En aquest cas, no queda clar què
es pot fer i què no es pot fer. Diu que s’ha de considerar la referència tipològica la
pròpia i original de l’immoble. Per tant, en cas de permetre intervencions d’adaptació
volumètrica (1), en teoria com segueix:
“Suposa l’adaptació volumètrica de l’immoble d’acord amb la volumetria característica
de la tipologia assignada al carrer. Permet la variació de l'altura per adaptar-se a la
tipologia predominant del carrer o l’eliminació dels volums inadequats que s’han afegit
desvirtuant la imatge tipològica del carrer”.
S’ha modificat:
“Suposa l’adaptació volumètrica de l’immoble. Permet la variació de l’altura per
adaptar-se a la tipologia o per a l’eliminació dels volums inadequats que s’han afegit
desvirtuant la imatge tipològica del carrer. Les edificacions podran esgotar
l’edificabilitat admesa, sempre que això sigui compatible amb l’adaptació a la
tipologia.”
No s’han definit la volumetria i alçades característiques de cada tipologia, pel que per
evitar interpretacions.
Definides les tipologies edilícies, veure article 11.
En tot cas, assenyalar que al llarg del temps els immobles solen guanyar altura amb
les successives reformes, pel que incrementar l’altura mai no podria ser considerat una
intervenció de recuperació de la volumetria original.
Assenyalat
En el cas d’adaptació e les obertures de façana (2) i de l’adaptació dels acabats i
detalls estilístics (3) passa el mateix: no s’han definit clarament ni s’han incorporat a la
normativa els trets mínims característics de cada tipologia, per tant no es podrà saber
quines obres són necessàries per a l’adaptació a la “tipologia”.
Definides les tipologies edilícies, veure article 11.
Amb aquests canvis el Nivell C-d desapareix i el Nivell C-c és el de reedificació.
Article 12. Criteris de protecció general de l’Entorn. (Article 20)
En aquest article, el que es vol regular són els immobles inclosos dins l’àmbit de
l’entorn de protecció del CH. Per altra banda, tal i com estableix el PTM, als immobles
amb grau de protecció integral i a tots aquells que es consideri oportú, se’ls ha de
dotar d’una zona de protecció.
S’ha dotat de zona de protecció els elements de protecció integral.
L’enuciat d’aquest article pot generar confusió amb el que significaria la regulació de la
zona de protecció o entorn de protecció que se li pot atorgar a un element
individualment.
Per tant, s’haurà de modificar l’enunciat d’aquest article i on diu:
Article 12. Criteris de protecció genera de l’Entorn
Haurà de dir:
Article 12: Criteris de protecció general dels immobles inclosos en l’Entorn de
Protecció del CH i als entorns de protecció atorgats individualment al catàleg.
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S’ha modificat l’anunciat de l’article i s’ha introduït un nou punt 6 on s’exposa que « La
regulació dels entorns de protecció atorgats individualment al catàleg es troba dins les
fitzes dels elements de l’Annex I ».
Article 16 i següents:
En general aquests articles inclouen regulacions per a elements catalogats. Degut al
fet que s’inclou catàleg de totes les parcel·les del nucli (annex 2), es desconeix si quan
a l’articulat general es parla d’elements catalogats es refereix als elements catalogats
pels seus valors patrimonials individuals (annex 1) o es parla d tots els elements de
l’àmbit del PE (annex 2).
Tal i com ja s’ha dit al principi, consideram que els elements catalogats han de ser
només aquells que tenen valors patrimonials individuals, que és com s’usa el terme
“catalogat” de forma habitual. Per evitar confusions, s’hauria d’evitar referir-se a la
resta de parcel·les dins l’àmbit del PEP com catalogades.
S’ha fet la revisió
Article 16. Tipus d’obres i intervencions. (Article 7)
El primer paràgraf diu:
“Als efectes d’aquest Pla Especial de Protecció, es defineixen els següents tipus
d’intervencions sobre els elements catalogats que es podran permetre…”
Entenem que la descripció de les intervencions és aplicable a tots els elements dins
l’àmbit del PEP i no només pels elements catalogats. Per tant, si és així, s’haurà de
suprimir la paraula catalogats, en cas contrari, s’haurà de redactar els mateixos articles
per la resta d’elements, els no catalogats.
Canvi realitzat
Punt 5 Reestructuració
En primer lloc, s’observen abundants elements en els que es permeten les
intervencions de reestructuració, per exemple els elements amb nivell d’intervenció Ca i E-a, i a 9 dels 11 elements d’arquitectura catalogats (RU-3 fins a RU-11).
“(...) El cas extrem d’aquest tipus d’obra serà el buidat de l’edifici, entenent per tal, la
demolició interior generalitzada amb el manteniment de la façana o façanes exteriors i
els seus coronaments i la coberta que en cas de substitució serà exactament en les
mateixes condicions que l'original”.
Aquesta definició general sobrepassa les directrius d’intervenció i mesures de
protecció del CH (apartat IV, BOIB declaració).
“Un dels preceptes bàsics i evidents és que s’han de conservar les característiques
tipològiques del bé, tant en aspectes urbanístics com arquitectònics i ambientals (art.
41.2a; es mantindrà l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les
característiques generals de l’ambient i de la silueta paisatgística...)
Aquesta conservació tipològica hauria d’arribar també a la conservació a nivell de
tipologia estructural de les edificacions, tècniques i materials de construcció
tradicionals.
En la definició de la intervenció de “reestructuració” s’haurà de remarcar
l’excepcionalitat del “buidatge” de l’edifici i afegir també que, en cas de reestructuració,
tot projecte haurà de justificar que no està en cap dels supòsits de runa segons l’article
126 de la LUIB i 348 del RLOUSM, i per tant, que no resulta d’aplicació l’article 42 de
la LPHIB, o normativa vigent que les substitueixi.
S’ha introduït el caràcter d’excepcionalitat del “buidatge interior” dels edificis, així com
els supòsits i condicionants a partir dels quals es pot dur a terme.
El mateix punt 5 diu també:
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“(...) La qualificació urbanística de l’entorn serà subsidiària i es permetran obres
d’ampliació d’acord amb els seus paràmetres sempre que no s’amaguin o emmascarin
amb elles els cossos d’edificació protegits i no s’adossin a les seves façanes
representatives i, en tot cas, sempre que s’ajustin a la sistemàtica tipològica.
La definició de la intervenció de reestructuració inclou obres d’ampliació, en tant que la
intervenció d’ampliació està descrita en el punt 6 del mateix article, sense afegir major
informació que la contemplada dins del punt 5.
Per a una major comprensió i simplicitat, s’hauria d’eliminar la intervenció d’ampliació
dins de la definició de reestructuració i traslladar tota la informació al respecte al punt
6.
S’ha eliminat la possibilitat d’ampliacions.
També ha de quedar clar el concepte de “façana representativa” que entenem que a
priori es la façana a carrer, però que en el cas de façanes laterals i posteriors, o el cas
de que un edifici sigui aïllat, pot resultar interpretable. En cas de plantejar qualsevol
ampliació adossada al volum principal de l’immoble, emmascararia una part de la
façana, per tant convé definir el concepte de façana representativa. En cas de no
poder-se adossar a cap de les façanes, s’hauria de regular la separació per poder
edificar l’ampliació respecte a l’edifici existent.
S’ha aclarit, a l’article 7.6 “façana representativa o principal”. Les façanes estan
definides en la descripció de cada tipologia edilícia.
Punts 5 i 6 reestructuració i ampliació
Per tal de conservar el perfil urbà i l’ambient, no s’ha d’admetre l’increment de l’altura
d’un edifici existent, llevat de l’increment a causa de les gruixes constructives de
millora de les prestacions de la coberta, si aquest edifici ja disposa de l’altura
necessària per ser habitable en totes les plantes.
S’ha incorporat.
Per finalitzar, observem que no figura dins la relació d’intervencions el tipus d’obra
“obra nova”, per tant, aquest concepte s’ha d’incloure en algun moment, ja que sinó no
seria possible, i en algunes parcel·les sí que es permet.
S’ha incorporat.
Article 17. Criteris generals d’intervenció als elements catalogats. (Article 8)
En primer lloc, entenem que aquest article s’ha de referir en general a la totalitat
d’elements dins del PEP i no només als elements catalogats de l’annex 1.
La normativa estableix criteris generals concrets d’intervenció als elements catalogats
(actual article 8), però també incorpora intervencions permeses tant per edificis no
catalogats del Conjunt Històric com també de l’Entorn de protecció (Articles 19 i 20).
Es remarca que la prohibició d’afegir nou cablejat sobre les façanes ha de ser
extensiva a tot l’àmbit del pla i no només als elements catalogats de l’annex 1.
S’han d’establir mesures concretes per tal de reduir progressivament el cablejat aeri i
sobre les façanes.
L’apartat 4.2.2. de la memòria diu: “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” S’ha d’incloure l’anterior
afirmació en l’articulat de la normativa.
Afegit a l’article 35, Instal·lacions de serveis urbans.
Les normes proposades en el PE en relació al cablejat en façana són en general
insuficients. S’enfoquen principalment a la limitació de noves instal·lacions. És
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necessari també incloure normes per reduir progressivament el cablejat existent a tot
el Conjunt.
S’ha introduït un nou punt e) a l’article 8 referent als elements catalogats, i també a
l’article 35 referents a tot el conjunt.
Article 19. Declaració de ruïna. (Article 9)
En cas d’intervencions de reestructuració, tot projecte haurà de justificar que no està
en cap dels supòsits de runa segons l’article 126 de la LUIB i 348 del RLOUSM, i per
tant que no resulta d’aplicació l’article 42 de la LPHIB, o normativa vigent que les
substitueixi.
Inclòs a l’article 7.5
Punt 1)
Si es fa una declaració de ruïna d’un element catalogat o amb protecció per pertinença
al conjunt, la única facultat serà reconstruir el que ja hi havia manco els afegits, tal com
era, mai suposarà guanyar cap paràmetre urbanístic. A més, dins la declaració de runa
s’haurà d’especificar quines parts s’han de mantenir pels seus valors. Per tant, ha de
quedar clar que declaració de ruïna d’un element no implicarà la seva demolició sinó
que comportarà mantenir aquelles parts o elements que li atorguen els seus valors, i el
l’obligació de reconstrucció.
Introduït un nou punt 1 a l’article 9
Punt 3)
“Excepcionalment, es consideraran les substitucions d’immobles, si han de contribuir a
la conservació general del conjunt”
Les substitucions d’immobles són permissibles quan es tracta d’immobles que estan
amb desacord amb el conjunt, dissonants, però no són permeses com a norma
general pels immobles tradicionals del conjunt, estiguin o no catalogats individualment.
En aquest cas, es tracta d’un nucli tant petit, que hauria de quedar clar en el propi Pla
quins immobles es poden substituir o no. No es pot deixar aquest article sinó que s’ha
d’indicar que aquest és general i es concreta a, a n’aquest cas, a les fitxes de cada
parcel·la.
Proposo eliminat aquest punt de l’article 9.
Article 20 Control arqueològic. (Article 10)
El seu apartat 1a) estableix que qualsevol actuació que afecti al subsòl de la zona
delimitada com Conjunt Històric requerirà d’excavació arqueològica prèvia.
El seu apartat 2b) diu que qualsevol intervenció que afecti e subsòl de la zona
delimitada com a Entorn de Protecció requerirà control arqueològic, o seguiment
durant l’execució e la intervenció.
Entenem que aquesta norma presentaria una disjuntiva sobre el tipus d’intervenció que
sembla quedar en mans de l’Ajuntament o de la promoció, quan segons l’article 37,
punts 3 i 4 de la LPHIB la competència de l’autorització de les intervencions en zones
arqueològiques recau en la CIHP, i així també recau la competència en determinar el
tipus de control arqueològic necessari, prèviament a l’atorgament de la llicència
municipal.
Per tant, faltaria afegir un punt en que quedés clar que qualsevol intervenció que afecti
el subsòl de la zona delimitada com a Conjunt Històric o del seu Entorn de Protecció, i
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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.
S’ha incorporat.
A més a més, s’ha d’indicar que, en aquells casos que es consideri pertinent, i tot
depenent dels valors de l’immoble i si el tipus d’intervenció ho requereix, es pot
sol·licitar, prèviament a l’autorització de l’obra, l’aportació d’un estudi històric, o bé
l’execució de tasques d’arqueologia vertical, sempre per part d’un tècnic competent i
amb l’autorització prèvia de la CIPH.
S’ha incorporat.
Article 21. Condicions de parcel·la. (Article 25)
Punt 1. Diu:
“Les parcel·les situades íntegrament al Conjunt Històric i a l’Entorn de Protecció són
indivisibles”.
Hi ha parcel·les que estan parcialment for de l’àmbit del PEP (parcialment fora tant del
conjunt històric com del seu entorn de protecció) i per tant, així com està redactat
aquest punt, resultarien divisibles, el qual no sembla seguir el criteri descrit a l’apartat
4.2.2 de la memòria.
Si es vol redactar aquest article atenent la LPHIB, on no es poden realitzar
parcel·lacions ni agregacions és a l’àmbit del Conjunt Històric. No així dins l’entorn de
protecció.
Ara bé, si el Pla vol anar a un escenari més restrictiu, ha de fer-ho de forma justificada
i coherent en tot el Pla.
Cal observar que així com està redactat el pla especial, la modificació de qualsevol
parcel·la implicaria la modificació de l’annex 2, per tant, una modificació del
planejament. Cal indicar si realment era aquesta la voluntat del Pla i si l’objectiu final
és la indivisibilitat de cap parcel·la a tot l’àmbit del Pla.
S’ha revisat el punt 1 i ara posa: “No es poden realitzar segregacions ni agregacions
en l’àmbit del Conjunt històric”
Punt 2. Diu:
“Tan sols es permetrà la construcció de nous habitatges en aquelles parcel·les que
tenguin la condició de sòl vacant en les corresponents fitxes de l’annex 2”.
S’ha d’aclarir si aquest article fa referència a la congelació de l’índex d’intensitat d’ús
residencial existent, és a dir, que no es pot augmentar el nombre d’habitatges en els
edificis existents, com per exemple seria el canvi d’ús d’unifamiliar a plurifamiliar.
Referent a les parcel·les inedificades, si una de les directrius del PE en consonància
amb la declaració del BIC és la de limitar l’increment d’edificabilitat, s’ha de
reconsiderar si aquest punt ha d’afectar altres usos apart dels nous habitatges.
Recordam que la qualificació urbanística de les parcel·les urbanes és de “casc antic” i
permet els usos comercial, sanitari, recreatiu, religiós, cultural, oficina, esportiu,
industrial...
En concret, la memòria diu que les parcel·les en sòl urbà vacant són les número 30,
47, 59, 62, 63, 65 i 66. Respecte a la possibilitat de construir un nou habitatge:
- Parcel·la 30: No diu res respecte a la construcció d’un nou habitatge. Però la
edificació existent té nivell d’intervenció C-d, per tant la parcel·la seria reedificable amb
un altre ús al d’habitatge, d’acord als paràmetres i usos admissibles en la qualificació
de casc antic.
- Parcel·la 47: Segons fitxa: inedificables. Diu també que la revisió del planejament
municipal proposa la seva desclassificació. Entenem que la inedificabilitat no pot
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respondre objectivament a un planejament en tramitació sense suspensió de llicències
i sense noticies de de 2014.
- Parcel·la 59: Té una part urbana, inedificables segons la fitxa. Sense motivació.
- Parcel·la 62: Segons la fitxa “Es tracta d’una parcel·la de sòl urbà vacant on s’hi pot
construir un habitatge”.
- Parcel·la 63: Segons la fitxa: “es tracta d’una parcel·la de sòl urbà vacant”.
- Parcel·la 65: Segons la fitxa: “es tracta d’una parcel·la de sòl urbà vacant”.
- Parcel·la 66: Segons la fitxa: “es tracta d’una parcel·la de sòl urbà vacant”.
En resum, de les parcel·les “vacants”, es proposen inedificables les número 47, 59; es
proposen edificables amb altres usos distints a habitatge les números 30, 63, 65, 66;
es proposa edificable per un nou habitatge únicament la parcel·la 62.
Atenent a l’exposat, s’ha de revisar si és aquesta la voluntat del pla especial i/o si s’ha
d’unificar la redacció de les fitxes.
S’han revisat les fitxes
Per altra banda, apart de les parcel·les inedificables, s’hauria de fer un estudi de les
parcel·les infraedificades i que són susceptibles d’una ampliació important. Com per
exemple la parcel·la número 24 que tot i estar catalogada, es permet la intervenció de
“reestructuració” que inclou obres d’ampliació sempre que no s’adossin al volum
protegit segons catàleg, és a dir, que es podria construir un altre edifici independent.
Article 25.2. Es proposa nova redacció: “La construcció de les noves edificacions
s’adaptarà als requisits i condicions que s’estableixen en aquest Pla Especial de
Protecció”
D’aquesta manera es fa referencia tant a la nova qualificació proposada a l’article 27,
com al contingut de les fitxes del PEP.
Al document de Memòria s’analitza la limitació de l’increment d’edificabilitat que
proposa ara el PEP, d’acord amb la incorporació de la nova qualificació.
Article 22. Altura reguladora. (Article 26. Alçària de les edificacions)
S’ha corregit el títol de l’article, canviant d’acord a la definició de l’Optimot, Altura per
Alçària, i deixant de fer referència explícita a un tipus d’altura, per referir-s’hi en
general. D’aquesta manera l’article incorpora la definició d’alçària màxima o
reguladora, alçària total o alçària realment existent.
Punt 1. Diu:
“Els edificis amb Nivell d’intervenció C-a i E-a, no poden modificar la seva altura. En
els canvis de coberta, les solucions constructives no suposaran la modificació de
l’altura de l’edifici”.
En primer lloc, si bé els articles 8 (16) i 13 (21), nivells d’intervenció C-a i E-a
respectivament, indiquen que s’ha de mantenir la volumetria i les tipologies de coberta,
convé indicar clarament també, com fa l’article 22 (26), que no poden modificar la seva
altura.
S’ha de concretar també de quina “altura” es tracta, de l’altura reguladora, la altura
total o la realment existent. Recordar que una de les competències d’un pla especial
és la de desenvolupar, completar o complementar les determinacions del planejament
urbanístic general; en les NS de Sencelles de 1995 no consta definició del concepte
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d’altura total, ni consta regulació de l’adaptació de l’edifici al terreny en tipologia
edificatòria d’alineació al vial.
S’ha introduït als articles 16 i 21 que “no es pot modificar la seva altura existent (total i
reguladora), excepte en aquells casos en que l’edificació no compleixi amb l’alçària per
aconseguit aquest fi, amb un màxim total de 50 centímetres.”
Punt 2. Diu:
“Els edificis que han d’adaptar la seva altura a la tipologia concreta de l’immoble
podran modificar la seva altura, que serà l’altura original de l’immoble i si és
necessari, s’haurà de realitzar un estudi acurat de les característiques tipològiques de
l’immoble per poder assignar una altura o volumetria adequada. En cap cas es podrà
superar l’altura reguladora màxima que permet el planejament general del municipi”.
Deixar l’altura reguladora en mans d’un estudi de part, tindrà com a conseqüència la
inseguretat en l’aplicació i interpretació de les normes amb un conseqüent desgast de
l’eficiència administrativa en la tramitació de projectes. Per tant, l’altura reguladora s’ha
de fixar en el Pla, no es pot determinar cas per cas ni per remissió al planejament
general del municipi, el qual podria canviar, i de rebot, canviaria també aquest Pla.
Si el mateix punt diu que “...podran modificar la seva altura, que serà la original de
l’immoble...”, el concepte altura original de l’immoble és un concepte indefinit, que s’ha
de concretar en el mateix Pla.
Assenyalar que al llarg del temps la tendència és que els immobles guanyin altura amb
les successives reformes, pel que incrementar l’altura mai no podria ser considerat una
intervenció de recuperació de l’altura original.
Aquest punt ha estat eliminat de l’article 26. S’hi fixa l’altura reguladora.
Punt 3. Diu:
“Als edificis amb Nivell d’Intervenció C-d i E-d i de nova construcció l’altura reguladora
serà la permesa en les ordenances establertes a les normes del planejament general
municipal”.
El Planejament general vigent qualifica les parcel·les del nucli amb la qualificació de
“casc antic”. Permet dues plantes sobre rasant amb una altura reguladora màxima de
vuit metres (8m), que s’amida bàsicament des de la cota del carrer en el punt mig de la
façana fins a la cara inferior del forjat de coberta.
Aquesta alçada reguladora màxima de 8m, és excessiva respecte la majoria
d’edificacions existents en el Conjunt Històric.
En el nostre entendre, una forma més adequada seria adaptar-se a les edificacions
colindants sempre que no es comprometi l’habitabilitat, i quedi definit en el propi pla.
S’ha eliminat aquest punt de l’article 26. És a la qualificació de Casc Antic del Pla
Especial (article 27.7) on es regula l’alçària i el número de plantes:
“Alçària i número de plantes: El número màxim de plantes serà el de PB+1 pis.
Alçària reguladora: 7 metres i altura total: 8,5 metres.
L’alçada mínima de cada planta serà l’exigida per el Decret 147/1997, de 21 de
novembre, pel qual es regulen les condicions d’amidament, d’higiene i
d’instal·lacions per al disseny d’habitabilitat d’habitatges.
L’alçada de la planta baixa per a altres usos no residencials no serà inferior a 3
metres.”
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Article 23. Cobertes i coronaments (Article 29)
Punt 1. Respecte a les teulades, en cas d’intervenció, manca fer una referència a la
recuperació de teules, per a una millor integració en el conjunt.
Afegit el següent text a l’article 29.1 “En les intervencions en cobertes existents es
reposaran només les teules malmeses, i s’hauran de mantenir i recuperar les teules en
bon estat”.
Punt 2. Finalitza i diu: “(...) El punt d’arrancada de la coberta no superarà l’altura
reguladora”.
El qual presenta una contradicció amb la definició d’altura reguladora donada pel
planejament general en el seu article 31:
“Se entenderá por altura reguladora de una edificación la medida media desde la
rasante de la vía pública en el punto medio de la fachada del solar hasta la cara
interior del último forjado”
El punt d’arrancada de la coberta en el pla de façana, normalment no coincideix en la
mateixa cota que la cara inferior de l’últim forjat.
S’ha eliminat “El punt d’arrencada de la coberta no superarà l’altura reguladora”.
Punt 3. Indica que la volada pot ser de bigam, i també de cornisa amb motllures.
La volada de coberta de bigam no és una solució tradicional que s’observi al nucli de
Ruberts. Entenem que, com a criteri general, no poden ser de bigam, sinó que han de
ser volades senzilles, de teula o pedra, i en cas de reformes de teulada, s’ha de
respectar la tipologia existent si aquesta és tradicional.
S’ha esmenat
Punt 5. Diu:
“L’espai de sota coberta no serà habitable”
Aquest punt pot entrar en conflicte amb la definició de la intervenció de rehabilitació a
l’article 16.4 que diu: “... Aquest tipus d’obres podrà suposar l’adequació dels usos dels
porxos sota cobertes actuals...”.
S’ha eliminat aquest punt.
Punt 6. Diu:
“L’altura del carener de coberta tindrà una altura màxima de 1,80 metres”.
S’ha d’indicar el punt de referència des d’on s’ha de mesurar aquesta alçada.
S’ha indicat.
Punt 7. Diu:
“Per sobre de la coberta inclinada podran sobresortir elements de ventilació i
fumerals”.
En consonància amb el punt 8, entenem que el punt 7 hauria de dir: “Per sobre de la
coberta inclinada, de les dues primeres crugies o un mínim de 8m des de la línia de
façana, només podran sobresortit elements de ventilació i fumerals”.
S’ha incorporat.
Article 24. Composició de façanes. (Article 30)
En general trobam a faltar una concreció de les directrius de composició de les
façanes, especialment relacionades amb els nivells de protecció C-b (2) i E-b (2), així
com la definició i concreció de les façanes tipològiques.
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Entenem que els buits s’han d’ordenar en eixos verticals i el nombre d’eixos ha de ser
consonant amb l’amplada de la parcel·la segons l’estudi tipològic. Per norma general,
els buits han de decréixer de dimensió a mida que es puja de planta. Quan al material
d’acabat de les façanes la regla general hauria de ser que apart de l’ús de materials
tradicionals compatibles amb el suport, es mantingués la tècnica constructiva original.
S’han descrit les tipologies edilícies a l’article 11.
S’ha afegit a l’article 30.3 el següent (nova introducció de text subratllada): “Els buits
hauran de ser rectangulars i el seu eix vertical serà el de major magnitud. A la fi de
garantir el compliment d’aquest apartat la longitud de l’eix vertical serà com a mínim un
vint per cent (20%) superior a la de l’eix horitzontal, i com a màxim 3 vegades
l’amplada del buit. Quedaran exclosos d’aquesta regla els buits de planta baixa
destinats a garatge i els buits de dimensions inferiors a quaranta centímetres (40 cm),
els qual podran ser quadrats.”
Punt 1.
Entenem que manca indicar com elements permesos sobre el pla de façana els
elements etnològics existents, com per exemple els cavalcadors.
S’ha afegit
Punt 2.
Per evitar interpretacions sobre el concepte de façana, s’ha de concretar que per
façana s’entenen tots els paraments verticals de tancament de l’immoble al carrer,
laterals, posteriors, a patis, etc.
S’ha afegit
Punt 3
Respecte a la proporció dels buits, trobam a faltar una limitació també a la proporció
vertical dels buits de forma justificada.
S’ha afegit. Veure comentari superior (article 30.3).
Punt 4
Pel cas de que les dimensions del carrer dificultin l’entrada al garatge, també s’ha de
definir una amplada màxima, i en tot cas, donades les reduïdes dimensions del nucli,
es poden conèixer els carrers que presentarien aquesta dificultat i que haurien de
quedar recollits expressament en la normativa.
S’ha definit
Article 25. Fusteries, persianes i baranes. (Article 31)
Punts 2 i 3.
S’assenyala que les fusteries i les persianes, en el cas de reedificacions, seran de
fusta o alumini. En canvi, el punt 5 diu:
“Els tancaments i proteccions exteriors dels buits de façana s'hauran de resoldre amb
materials tradicionals, prohibint-se la fusteria metàl·lica d'alumini, acer, PVC o
similars”.
L’alumini (o alumini imitació fusta) és un material impropi de l’origen tradicional de
Ruberts. Per tant, portes, finestres i persianes, tant en reforma o substitució de les
existents com en reedificació o obra nova han de ser de fusta, de disseny tradicional i
color segons la carta de colors tradicional pròpia de l’entorn.
Afegits canvis.
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Article 26. Materials i colors. (Article 32)
Punt 1. Per evitar interpretacions s’hauria de concretar que no s’admeten les bigues de
formigó armat imitació fusta.
S’ha incorporat.
Punt 2.2.1. Entenem que els folres de pedra no poden ser inferiors a 25 o 30 cm.
Dimensions inferiors són aplacats, que en la seva majoria desmereixen els folres de
pedra i els paredats en verd de l’entorn tradicional.
S’ha corregit.
Punt 2.2.2. En cas de que s’hagi de pintar l’aterracat, s’hauria de limitar el tipus de
pintura, recordant que les pintures plàstiques no són pròpies de l’arquitectura
tradicional.
S’ha incorporat
Punt 2.2.4. Respecte als aplacats de pedra en recerclats de buits, manca afegir que
mai no ocultaran ni substituiran elements petris que conformin els buits arquitectònics
originals. Mancaria definir també l’alçada màxima dels aplacats de sòcol.
Modificat. S’ha eliminat el contingut anterior per la no admissió de l’ús d’aplacats de
pedra.
Punt 4.
Diu que no s’admeten els aplacats ni els emmarcaments amb pedra aplacada però en
canvi en el punt 2.2.4 diu que els aplacats de pedra s’admeten en sòcols i recerclats
de buits de façana. En general no convenen els aplacats.
S’ha modificat el punt 2.2.4 i es manté el punt 4.
Article 27. Elements sobreposats a les façanes. (Article 33)
Aquest article s’ha de fer concordar amb l’article 24.1. que només admet “canals,
baixants i cornises”.
Punt 1.
La limitació s’ha d’entendre per a tots els elements dins l’àmbit del PE i no només als
béns catalogats pels seus valors individuals (annex 1).
Canvis realitzats.
Article 28. Publicitat exterior. (Article 34)
Ruberts és un nucli d’unes dimensions reduïdes i la seva publicitat exterior s’ha de
limitar molt i regular de forma molt específica atenent les especials característiques del
nucli, no essent vàlids els criteris generals d’aplicació en altres nuclis antics més
grans. En aquest cas els materials i colors a utilitzar han de ser molt restringits, i
adaptats al lloc. Per tant, s’ha de millorar la regulació de la publicitat i informació
exterior.
S’ha afegit el següent a l’article (nova introducció subratllat):
1. “Es prohibirà la col·locació d’anuncis i rètols publicitaris que atemptin contra els
valors estètics. Els rètols no sobresortiran del pla de façana més de de sis (6)
centímetres, i hauran de situar-se dins l’espai de les obertures amb una
ocupació inferior al 30% de buit i una superfície màxima de 50cm2.
2. Es permetran rètols dels tipus següents:
- Lletres de llautó, ferro o fusta sobre bastidor de fusta o xapa o adossades al
vidre del mostrador.
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- Lletres pintades o gravades sobre el vidre del mostrador o sobre bastidor de
fusta, xapa o vidre.
3. No es permeten rètols retroiluminats ni emissors de llum. Els elements
d’il·luminació del rètol, en cas de ser independent d'aquest, que hauran de ser
de llum dirigida, no sobresortiran del pla de façana més de sis (6) centímetres.
4. Queden prohibides les marquesines, els tendals i els aparadors avançats del
pla de façana.”
Article 29. Espai no ocupat per l’edificació. Condicions d’edificació i ús. (Article 35)
S’admeten les piscines però no consta cap regulació de les mateixes ni en el pla
especial ni en el pla general vigent. Sota la nostra consideració, les piscines en un
conjunt històric de dimensions tan reduïdes no són gaire pertinents, i la seva regulació
ha de ser bastant restrictiva, i sota condicions de tamany, forma color situació, etc.
S’ha afegit el punt 4 sobre piscines.
En relació a aquest article, la qualificació subsidiària de “casc antic” donada pel pla
general vigent, permet ocupar el 100% de la parcel·la en planta soterrani. Això aniria
en contra de la conservació ambiental del llogaret que sempre conjuga cases amb
corrals i hortets, amb presència d’arbres en el terreny no ocupat. Si es pot ocupar el
100% de la parcel·la en soterrani, possiblement donaria lloc a una completa
pavimentació del terreny amb enjardinaments puntuals i superficials amb poc a veure
amb el lloc.
Per tant, manca limitar la ocupació dels soterranis i manca regular la superfície
enjardinada mínima de la parcel·la i definició de com ha de ser aquest enjardinament.
Queda regulat a l’article 27.6 on posa que “l’ocupació de la planta soterrani o
semisoterrani està prohibida”.
Article 32. Sol·licitud de llicència. (Article 6)
En general, tots els punts d’aquest article fan referència a elements “catalogats” quan
sembla que només el punt 1 es refereix a elements catalogats pels seus valors
individuals (annex 1), i la resta dels punts pareix que es refereixen a tots els elements
dins l’àmbit del PE (elements inclosos a l’annex 2).
Tal i com ja s’ha dit, consideram que elements catalogats han de ser només aquells
que tenen valors patrimonials individuals, que és com s’usa el terme “catalogat” de
forma habitual. Per evitar confusions, s’hauria d’evitar referir-se a la resta d’elements i
parcel·les dins l’àmbit del PE com catalogats.
Corregit.
Punt 3.
Aquesta darrera redacció entra en contradicció amb la intervenció tipus
“reestructuració” definida a l’article 16.5 (ara Article 7.5) de la normativa i que permet el
“buidat de l’edifici”, sense més requisits.
Recordam que la intervenció de “reestructuració” es troba admesa en les fitxes
individuals de catàleg: RU-3, RU-4, RU-5, RU-6, RU-7, RU-8, RU-9, RU-10 i RU-11,
sense incloure cap advertència a l’article 32.3 de les normes.
Com a conclusió, en la definició de la intervenció de “reestructuració” de l’article 16.5
(ara Article 7.5) de la normativa, s’ha d’incloure una referència al cas dels elements
catalogats (annex 1) advertint que només podran ser demolides les parts de
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l’estructura o elements que siguin permesos, segons els graus i categoria de
catalogació de l’edifici, i sempre que aquestes obres resultin imprescindibles per a la
seva màxima garantia d’estabilitat i seguretat, cosa que requerirà un informe que
argumenti la seva necessitat i en tot cas, inspecció prèvia dels SSTT municipals.
Afegit a l’article 7.5 de la normativa.
Punt 4.
Reiterar que no només es tracta de la demolició no autoritzada o la provocació de runa
per defecte en el deure de conservació, no només afectaria als elements catalogats
(annex 1), sinó que també a qualsevol edificació(construcció dins el Conjunt Històric,
sempre que no estigui qualificada com “C-d”.
En tot cas es prescriu que la reconstrucció s’ha de fer formal i morfològicament igual a
l’edifici original, respectant la tipologia estructural, les tècniques constructives i
materials originals, sense perjudici de les limitacions urbanístiques, i millores pròpies
de les intervencions permeses en l’immoble, abans de ser una runa o ser demolit,
il·legalment.
Afegit. Veure també article 9.4.
Punt 6
L’article 37 de la LPHIB, punts 3 i 1, diuen que una vegada aprovat el planejament
urbanístic de protecció, en cas d’obres que afectin un monument històric, zona
arqueològica o paleontològica, s’haurà de comptar amb l’autorització de la CIPH,
prèviament a l’atorgament de la llicència municipal.
Atenent que el subsòl de Ruberts té la consideració de zona arqueològica, segons
consta en el propi expedient de declaració de BIC com a CH, allà on diu:
“L’Ajuntament serà competent per autoritzar directament les obres que desenvolupin el
planejament aprovat”.
Ha de dir:
“L’Ajuntament serà competent per autoritzar directament les obres que desenvolupin el
planejament aprovat a excepció d’aquelles que afectin el subsòl del Conjunt Històric o
del seu entorn el qual gaudeix de la consideració de zona arqueològica, que
necessitaran l’autorització prèvia de la CIPH (...)”.
Afegit.
A més, dins de l’article 32, mancaria afegir un nou apartat relatiu a la necessària
cautela arqueològica en el cas d’intervencions que afectin el subsòl tant del Conjunt
Històric com del seu Entorn de Protecció i que es proposa quedi redactat de la següent
manera:
“Qualsevol intervenció que afecti el subsòl de la zona delimitada com a Conjunt
Històric com del seu Entorn de Protecció, està sotmès a cautela arqueològica i
requereix autorització prèvia de la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Consell
Insular de Mallorca”.
També s’ha d’indicar que, en aquells casos que es consideri pertinent, i tot depenent
dels valors de l’immoble i si el tipus d’intervenció ho requereix, es pot sol·licitar,
prèviament a l’autorització de l’obra, l’aportació d’un estudi històric, o bé l’execució de
tasques d’arqueologia vertical, sempre per part d’un tècnic competent i amb
l’autorització prèvia de la CIPH.
Afegits punts 7 i 8 a l’article 6.
23

Ajuntament de Sencelles

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL BIC DE RUBERTS

2.2.4. En relació a l’Annex 1. Elements catalogats
En general:
- Manca incloure dins l’Annex 1, un índex dels elements que conformen el catàleg.
S’ha incorporat l’índex d’elements catalogats.
- La base cartogràfica emprada en els plànols de situació de l’annex 1 (catàleg) no
està actualitzada. (Exemple: BI-13 piscina i porxo des de 2012). També resulta
menys actual que la base cartogràfica dels plànols d’ordenació. Segons l’article
130.a del RLOUSM, les fitxes individuals de cada element catalogat han de contenir
la localització física sobre un plànol de situació elaborat amb base el plànol
d’ordenació. En aquest sentit entenem que el plànol d’ordenació ha de ser el PO1
de tipologies del Pla Especial.
S’ha utilitzat la base cartogràfica utilitzant el MTIB escala 1:5.000 de 2010, que és el
més actualitzat disponible. En aquells casos on s’han observat canvis, ja sigui a
partir del treball de camp o en la fotografia aèria de 2019, aquests s’han incorporat
a la cartografia. Per altra banda, el plànol d’ordenació que s’ha pres com a
referència per a les fitxes de l’annex 1, és el PO2 Elements catalogats i protegits.
Per a una millor comprensió de cada element catalogat, trobem a faltar la distinció
de la resta d’edificacions sobre la mateixa parcel·la i distinció dels límits de la
parcel·la a la documentació gràfica de cada fitxa.
S’han afegit els límits del parcel·lari cadastral, de manera que es vegi quines
edificacions formen part de la mateixa parcel·la de cada element catalogat.
La localització cartogràfica de cada fitxa, delimita en groc l’element objecte de
catalogació de la fitxa, però a la llegenda consta dita delimitació en blau, el que pot
conduir a confusió.
S’han modificat els plànols de situació de cada element, de manera que es mostra
únicament l’element catalogat corresponent a cada fitxa (sense mostrar la resta
d’elements catalogats del voltant), i mantenint la mateixa simbologia que en el
plànol d’ordenació PO-2 Elements catalogats i protegits.
- Manca un reportatge fotogràfic actualitzat dels elements catalogats. Si bé aquest
Pla Especial està signat en data de desembre de 2017, en el catàleg presentat hi ha
fotos d’elements anteriors a 2011 el que es pot comprovar amb el visor a peu de
carrer de “Google maps”.
S’han dut a terme una sèrie de jornades de camp per a fer noves fotografies dels
elements del catàleg, assegurant que es documenta cada una de les façanes i
elements singulars a protegir.
- Un dels trets que més ajuden a configurar el conjunt urbà de Ruberts són els
diferents murs de tancament de pedra en sec o de paredat en verd que delimiten
els límits de les parcel·les. El catàleg no ha inclòs cap d’aquests elements. S’ha de
completar, incloent-lo, i com a mínim, tot i que no únicament, s’hauran d’incloure els
murs de tancament de les següents parcel·les: parcel·la 21, parcel·la 24 (RU-10),
parcel·la 35 (RU-2), parcel·la 49 (RU-9), 50, 59 i 60.
S’han traçat els murs i s’han inclòs en la llista d’elements etnològics protegits (codi
PS-1). La delimitació de tots els trams de mur de pedra en sec que cal conservar
(amb un nivell de protecció B) s’ha inclòs en el plànol d’ordenació 2. Elements
catalogats i protegits. També s’ha afegit la fitxa corresponent a l’Annex 1 de la
Normativa.

24

Ajuntament de Sencelles

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL BIC DE RUBERTS

Per les fotografies i descripcions aportades, sembla que en la majoria de casos no s’ha
accedit a l’interior dels immobles proposats per catalogar. Recordem que s’ha de tenir
en compte l’immoble complet, i especialment en aquells casos d’immobles amb més
valors.
No s’ha tingut accés a l’interior dels immobles o bé perquè aquests es trobaven
tancats o bé perquè els propietaris no ho han permès.
En el grau de protecció C, per norma general les fitxes indiquen com a element a
preservar la façana i la volumetria del primer aiguavés. S’hauria d’especificar
també, per tal d’evitar interpretacions, que s’ha de conservar la tècnica constructiva
i tipologia de volades existents, sempre que siguin pròpies de l’entorn tradicional.
S’ha eliminat del grau de protecció C com element a preservar la façana i la
volumetria del primer aiguavés, ja que cada element catalogat ve delimitat a la seva
pròpia fitxa. Així mateix, s’ha afegit el que aquí es proposa.
En general, observem molts d’immobles amb protecció ambiental “C” que no
admeten ampliacions en contra de la norma general, pel que s’han de revisar per si
mereixen un grau de protecció parcial “B”.
S’ha modificat el grau de protecció, de C a B, en l’element RU-11.
Cal tenir en compte, a més, que al Nivell de protecció ambiental “C” s’ha eliminat la
intervenció d’ampliació.
- En molts casos, quan l’element a preservar és la façana, s’observen múltiples
redaccions: “Façana incloent totes les obertures”, “façana principal incloent totes les
obertures”, “La façana, especialment el portal”, “Façana, especialment el portal i les
finestres de la planta pis”, “Façana incloent totes les obertures i el graó de pedra
situat sobre el voravia”, “Façana a carrer Estrella”.
La simple inclusió de “façana” com a element a preservar, entenem que afecta a
tots els seus aspectes: dimensions, composició, acabats, elements tradicionals
annexos, tipus de volada de teulada, etc. I que no es poden modificar, afegir ni
llevar, cap dels buits.
El fet que en uns casos s’especifiqui “...incloent totes les obertures” dóna peu a que
en els casos que no ho diu, s’entengui que es poden modificar els buits. En els
casos que diu per exemple: “...i el banc adossat” sembla que en les demés fitxes es
poden eliminar els elements adossats a façana sense citar. En els casos de que
digui “façana especialment el portal” pareix que la resta de buits de façana es
poden modificar.
S’han de revisar les múltiples redaccions, i s’ha d’unificar el criteri d’aquesta
manera: ha de quedar clara la protecció general integral de la “façana” en tots els
seus aspectes i característiques. Llavors cada fitxa individual indicarà les
excepcions. Com per exemple: façana, a excepció del portal del garatge, façana a
excepció del revestiment que és modern, o façana, es poden crear nous buits
seguint els criteris de composició, etc.
S’han revisat les múltiples redaccions unificant el criteri seguint els criteris requerits.
En relació a les fitxes en particular:
- RU-1. Església de la Mare de Déu del Carme.
Tractant-se d’un edifici singular i amb grau de protecció A, i seguint els criteris
marcats al PTM, s’ha de dotar aquest element d’un entorn de protecció individual.
Que s’haurà de regular.
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S’ha incorporat l’entorn de protecció de l’Església de la Mare de Déu del Carme.
S’ha afegit la regulació de l’Entorn de Protecció a la fitxa.
RU-2. Son Jordà.
Tant a la part descriptiva com a la d’elements a preservar s’inclou la carrera
empedrada i el pou, però aquests elements no surten inclosos a la part grafiada de
l’element catalogat. S’hauran d’incloure la carrera i el pou a la part grafiada com
elements catalogats.
S’ha redelimitat l’àmbit protegit de Son Jordà (RU-2) per incloure els elements
esmentats.
- RU-3.
La fitxa descriu una cisterna aïllada, que està a l’altra banda del carrer, juntament
amb una altra edificació del mateix immoble (segons cadastre). Aquesta cisterna i
edificació, no consten grafiats a la fitxa. S’haurà d’incloure la cisterna, i si procedeix
també l’altra edificació a l’altre costat del carrer, a la part grafiada com a elements
catalogats.
S’ha inclòs la cisterna situada a l’altra costat del carrer a la part grafiada de
l’element catalogat.
En la protecció de l’element, no té sentit que s’hagi de preservar la volumetria, i
alhora siguin admissibles les actuacions d’ampliació, pel que s’ha de suprimir la
intervenció d’ampliació.
S’ha modificat.
- RU-5. Can Pintat.
S’inclou un apartat de protecció específica que la resta de fitxes no tenen. Per tal de
mantenir el mateix contingut en totes les fitxes, s’haurà de suprimir aquest apartat o
afegir-lo a tota la resta de fitxes.
S’ha suprimit l’apartat esmentat.
RU-6.
En els elements a preservar s’ha d’incloure la canal de recollida d’aigües.
S’ha incorporat.
- RU-7.
Manquen fotos ja que l’immoble fa cantonada i només es mostra la façana principal.
Les intervencions de reestructuració no s’admeten pel grau de protecció parcial “B”.
S’ha eliminat la possibilitat d’una reestructuració.
- RU-8.
A la part descriptiva s’assenyala que la façana està precedida d’un espai empedrat i
cisterna. Aquests elements no s’han inclòs a la part grafiada. S’hauran d’incloure
dins l’àmbit catalogat l’espai empedrat i la cisterna.
S’han incorporat la cisterna i l’espai empedrat dins l’àmbit protegit.
Tenim constància d’una sol·licitud d’obra posterior a l’aprovació inicial del Pla
Especial, pel que s’ha d’actualitzar la fitxa amb les intervencions que hagin estat
realitzades.
S’ha actualitzat.
- RU-9
Manca afegir com intervenció preferent l’eliminació de la porxada discordant a la
façana nord, i d’un altre volum aparegut entre 2015 i 2018 que no consta
representat a la fitxa, a excepció de que estigui en ordenació.
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Per altra banda la intervenció admissible de reestructuració no té cabuda si els
elements a preservar són “estructura i volumetria de l’edifici” i grau de protecció “B”.
S’ha corregit.
- RU-10
Un dels trets que més ajuden a configurar el conjunt urbà de Ruberts són els
diferents murs de tancament de pedra en sec o de paredat en verd que delimiten
els límits de les parcel·les. Tal i com ja s’ha dit, s’ha d’incloure dins l’àmbit catalogat
el mur de tancament de la parcel·la.
S’han traçat els murs i s’han inclòs en la llista d’elements etnològics protegits (codi
PS-1). La delimitació de tots els trams de mur de pedra en sec que cal conservar
(amb un nivell de protecció B) s’ha inclòs en el plànol d’ordenació 2. Elements
catalogats i protegits. També s’ha afegit la fitxa corresponent a l’Annex 1 de la
Normativa.
RU-11
A la descripció dels interiors es fa menció a la presència del camí emmacat per a
les bèsties, un arquet rodó entre els dos aiguavessos i una estrella mostrejada.
Aquesta fitxa se li atorga un grau de protecció C, ambiental. Per tal de garantir la
conservació d’aquests elements interiors s’haurà d’atorgar un grau de protecció B,
especificant, a l’apartat d’intervencions preferents i admissibles la conservació
d’aquests elements.
S’han incorporat els canvis.
- CR-6. Creu de Ruberts
Les creus de terme gaudeixen de protecció en virtut del Decret 571/1963, de 14 de
març, sobre protecció dels escuts, emblemes, pedres heràldiques, rotlles de
justícia, creus del terme i peces similars d’interès historicoartístic. Posteriorment, en
virtut de la Disposició addicional primera de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del
Patrimoni Històric de les Illes Balears, foren declarades Bé d’Interès Cultural.
La creu de Ruberts consta inscrita al Registre de Béns d’Interès Cultural de l’Estat
amb el codi R-I-51-10408 i al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears
amb el codi 7047-2-2-51-2770. Per tant, s’ha de fer constar aquest grau de
protecció i no se li pot atorgar el grau de protecció B, sinó el de BIC.
Per altra banda, a la grafia que acompanya la fitxa, s’inclou un àmbit més enllà de la
pròpia creu. S’ha de grafiar al plànol la creu i la resta de l’àmbit s’ha d’incloure com
zona de protecció i regular els criteris d’intervenció.
S’ha modificat la delimitació, identificant únicament la creu i sense definir un entorn
de protecció ja que no es correspon a un grau de protecció A sinó D.
- PO-16
S’ha d’afegir a Intervencions preferents la necessitat de revertir el banc que envolta
el pou, i refer-lo tal i com era originalment, amb materials i tècniques constructives
tradicionals, i de substituir l’actual base amb llosa de pedra o bé per un empedrat
tradicional, o bé per un paviment modern més discret i integrat.
S’han incorporat els canvis.
- Parcel·la 50
L’edifici de correus ajuda a configurar un dels espais urbans més definidors del
conjunt. S'haurà d’incloure en el catàleg l’antic edifici de correus.
S’ha incorporat una nova fitxa corresponent a l’element RU-12 Antic edifici de
correus, així com la delimitació de l’àmbit catalogat al plànol d’ordenació 2 Elements
catalogats i protegits.
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2.2.5. Respecte a l’Annex 2 Fitxes de les parcel·les
En general:
- A les fitxes individualitzades de les parcel·les rústiques, en l’apartat d’observacions,
es fa referència a la possibilitat o no de construcció d’un habitatge d’acord amb la
normativa de sòl rústic vigent. Entenem que aquesta afirmació pot conduir a
confusió al fer referència a normativa que pot modificar-se posteriorment a la
redacció del pla especial i que també depèn de factors no urbanístics com la visa
registral de la parcel·la.
Si es vol fer aquest estudi per conèixer, en el moment de redacció del Pla, quines
són les possibilitats edificatòries, es pot incloure dins la memòria del Pla, per
exemple. Ara bé, no es pot oblidar la finalitat d’aquest Pla, que ha de ser la
protecció del patrimoni. És a dir, el pla ha de modificar o limitar més àmpliament les
possibilitats edificatòries establertes per altra normativa atenent a criteris de
protecció patrimonial. Aquests criteris són els establerts a la LPHIB o al propi
expedient de declaració del BIC (per exemple, en una parcel·la on es pogués
edificar segons criteri urbanístic, podria preconfigurar la situació d’aquesta
edificació, la seva forma, volumetria, alçada, etc. Atenent a la implantació de menor
impacte sobre les visuals del conjunt, o de forma més allunyada del conjunt, o a la
part de la parcel·la manco protegida).
S’ha eliminat aquesta observació.
- En l’apartat de criteris d’ordenació, en nombroses fitxes es diu que l’ordenació serà
“segons planejament urbanístic vigent”, el qual resulta del tot inadequat, ja que fa
referència a un planejament que ara per ara (NS’95) no està adaptat a la LPHIB i
que no garanteix el compliment dels criteris de protecció. En tot cas, la remissió del
pla especial a la normativa d’una altra figura de planejament, no és apropiada, ja
que la eventual modificació d’aquest darrer modificaria alhora les determinacions
d’un pla especial de protecció. Convé adoptar les normes pròpies del Pla en la seva
totalitat, sense dependència a altres figures de planejament.
S’ha corregit
- Parcel·les 59 i 70.
Són parcel·les rústiques afectades parcialment per l’entorn de protecció del
Conjunt. Les seves fitxes diuen: “la ubicació dels nous edificis es farà fora de
l’entorn de protecció”.
El qual hauria de ser norma general a incloure dins l’articulat, que en cas de
parcel·les rústiques afectades per varies qualificacions, les edificacions s’han
d’implantar en la zona menys protegida.
S’ha eliminat de les fitxes i s’ha traslladat a la Normativa del PEP a l’article 20.5.
Respecte a les fitxes individuals
- Parcel·les 6, 9, 10, 11, 12 i 13.
La seva fitxa individualitzada ha de concretar la ordenació
independentment de la seva situació urbanística (fora d’ordenació).
S’ha corregit

prevista,

- Parcel·la 60. (Exemple extrapolable a altres parcel·les)
En primer lloc, és una parcel·la urbana infraedificada, que d’acord amb els
paràmetres urbanístics de casc antic es pot ampliar.
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Hi ha una casa de pagès amb nivell d’intervenció C-a, que no permet l’alteració de
la seva volumetria. El mateix edifici també té la protecció C-c (1) que permet
l’adaptació volumètrica a la tipologia pròpia de l’immoble.
Per una banda la protecció C-a no permet alterar la volumetria, per l’altra el nivell Cc (1) permet alterar la volumetria. No queda clar el que es pot fer en la casa de
pagès.
El nivell d’intervenció C-a, admet la intervenció de reestructuració, la qual inclou
obres d’ampliació; la resta d’edificacions tenen nivell de protecció C-d, i per tant es
poden enderrocar i reedificar complint amb els paràmetres de la qualificació
urbanística “casc antic”. Atenent a l’anterior, sobre la parcel·la es poden fer
ampliacions fins esgotar els paràmetres urbanístics de casc antic.
Les possibles ampliacions, alineades al vial, entre mitgeres, significarien en aquesta
parcel·la l’alteració de les visuals d’entrada al nucli del camí de Montuïri.
Com que s’ha de conservar la volumetria de la casa de pagès, manca definir la
distància mínima entre edificacions per respectar la volumetria.
Sembla que en aquesta parcel·la, infraedificada, i ampliable d’una manera
important, no es compleix la directriu de limitació de l’increment edificatori per
conservar els valors del llogaret, com en aquest cas, la relació urbà-rústic, les
visuals d’entrada, i la conservació del mur de pedra en sec de tancament de la
parcel·la que segurament desapareixeria per donar pas a les ampliacions alineades
a vial.
S’han corregit aquestes situacions amb els canvis suggerits introduïts a la
normativa i que s’han anat exposant amb anterioritat.
- Parcel·la 64. (Exemple extrapolable)
La fitxa diu que les intervencions permeses són C-b adaptació a tipus general, C-b
1, 2 i 3. (Sembla que per error s’ha posat C-c 1, 2 i 3).
Segons aquest grau d’intervenció, aquesta caseta d’eines pot adaptar-se
volumètricament a la tipologia predominant del carrer.
S’ha de definir quina és la tipologia predominant del carrer, i quin tram de carrer
s’ha de considerar.
En cas d’ampliació de la caseta d’eines, s’ha de definir com ha de ser l’ampliació
per no desvirtuar la tipologia de caseta d’eines, si es pot ampliar el volum existent o
ha de ser en un volum independent i a quina distància.
S’han corregit aquestes situacions amb els canvis suggerits introduïts a la
normativa i que s’han anat exposant amb anterioritat.

2.2.6. En relació a la documentació gràfica i planimètrica
- La documentació del Pla Especial no conté referència a la base cartogràfica
emprada amb la data de la seva darrera actualització. S’ha d’indicar.
S’ha utilitzat com a base la darrera versió disponible del MTIB a escala 1: 5.000 (de
l’any 2010) i s’ha indicat a tota la cartografia.
- La delimitació del Conjunt Històric i el seu Entorn de Protecció del Pla Especial no
coincideix amb exactitud amb el declarat. Ha de coincidir.
S’ha revisat i corregit.
- Respecte al plànol 11 (alineacions i seccions del vial) cal reiterar que no es poden
modificar les alineacions urbanes existents, per tant, farà falta un plànol
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d’informació d’estat actual de les alineacions per tal de poder comprovar que, tal
com diu l’article 39 de la LPHIB “es mantindran les alineacions urbanes existents”.
En tot cas, s’ha de definir la base cartogràfica emprada i com s’han obtingut les
diferents acotacions en la secció dels vials (in situ, sobre plànol, etc.)
Es vol fer esment d’una construcció de rampa a l’entrada del nucli des de la PM320, que sembla existir ja a 1956, i per tant forma part integrant de les alineacions
del nucli. S’ha de respectar, i si s’escau s’ha d’ampliar la seva informació.
S’ha modificat el plànol d’informació 11 Alineacions i seccions del viari, ajustant
amb precisió les alineacions del parcel·lari urbà a la realitat existent amb el suport
de la cartografia cadastral, i en base a fotografia aèria recent (2018) i treball de
camp. L’amplada de les seccions del viari s’ha mesurat a partir de fotointerpretació i
s’ha verificat in situ.
- S’hauran de revisar les coordenades de les següents fitxes: CR-6 (Creu de
Ruberts), PO-16 (Pou de Ruberts), JA-28 (Es Fornàs) i actualitzar el sistema de
referència a ETRS89 del punt central i coordenades de delimitació.
S’ha revisat i corregit.
3. TRACTAMENT D’AL·LEGACIONS
Durant el període d’exposició pública posterior a l’aprovació inicial del Pla Especial de
Protecció del BIC de Biniali es varen rebre un total de 5 al·legacions, dues d’elles
corresponen al Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) i les altres 3 a
particulars:
o COAIB (Nº de registre 1076; 15/06/2018)
S’adverteix que la documentació de l’expedient relatiu a l’aprovació inicial dels
Plans Especials de Biniali i Ruberts, juntament amb la documentació ambiental, a
dia 12 de juny de 2018 no es trobava accessible per mitjans telemàtics; únicament
l’edicte. Es considera aquest fet com una limitació als drets de consulta, impedint
informar degudament als col·legiats en el seu exercici professional.
L’ajuntament va tenir en compte l’al·legació, que consta en l’expedient, i va
esmenar els errors de procediment.
o COAIB (Nº de registre 1374; 03/08/2018)
S’adverteix que, en data 1 d’agost de 2018, la documentació de l’expedient relatiu a
l’aprovació inicial dels Plans Especials de Biniali i Ruberts, juntament amb la
documentació ambiental, estava publicada al web de l’Ajuntament, però que no s’hi
indicava la data d’inici i de finalització el període d’exposició pública. Es considera
que aquest fet incompleix la legalitat, segons les determinacions de l’art.55 de la
LUIB.
L’ajuntament va tenir en compte l’al·legació, que consta en l’expedient, i va
esmenar els errors de procediment.
o Marco Menéndez Blau, DNI: 43045772-F (Nº de registre 1163; 02/07/2018)
S’assenyala un error en la superficie grafiada de la seva propietat, corresponent a la
fitxa 46 de la documentació corresponent a l’aprovació inicial.
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No es tracta d’errades en els mesuraments, sinó de la diferència entre la superfície
cadastral (246 m2) i la realitat física, i de les discordances entre el cadastre i
parcel·lació real.

Aquestes diferències entre la realitat física i el cadastre no són, en cap cas, motiu
de pèrdua de drets, atès que l’execució del planejament es duu a terme sobre la
realitat física del territori, i no sobre la cartografia cadastral.
En qualsevol cas, els propietaris hauran de regularitzar la situació de les seves
parcel·les i sol·licitar una actualització cadastral de les finques.
o Miguel Homar Salamanca, DNI: 42952104-H (Nº de registre 1359; 02/08/2018)
Se sol·licita que es consideri, a la fitxa de la parcel·la 65 del PEP de Ruberts, una
edificació que consta d’un porxo amb pilars de formigó, biguetes pretesades i
coberta de fibrociment dedicat a guardar maquinària agrícola. També se sol·licita
que s’atorgui la possibilitat de demolir aquesta construcció i que es permeti la
construcció d’un nou habitatge.
S’ha incorporat la construcció esmentada, que s’ha considerat amb la tipologia
d’altres (com correspon a l’edificació descrita). Atès que el seu nivell de protecció és
C-c, es permet la demolició i l’edificació d’un nou habitatge.
o Miguel Homar Salamanca, DNI: 42952104-H (Nº de registre 1360; 02/08/2018)
S’argumenta que la construcció en contacte amb el carrer Ruberts, corresponent a
la parcel·la 64 del PEP, no correspon a una tipologia de caseta d’eines tradicional i
que, per tant, no hauria de comptar amb cap figura de protecció. Se sol·licita que
aquesta edificació pugui ser demolida amb l’objectiu de poder-hi construir un nou
habitatge,
Examinant l’edificació que és objecte de l’al·legació, es considera que sí que
compta amb les característiques tipològiques i constructives pròpies d’una caseta
d’eines d’estil tradicional. Es desestima, per tant, l’al·legació i es manté el nivell de
protecció C-b, que no permet la demolició de l’edifici.
No obstant, es vol recordar que el nivell de protecció C-b permet altres
intervencions com la rehabilitació, la reestructuració o l’ampliació.
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En representació de l’equip Redactor,

Aina Soler Crespí, arquitecta superior, directora del treball
Palma, 29 de Juliol de 2021
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ANNEX: INFORMES I AL·LEGACIONS
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