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NORMES  URBANÍSTIQUES 
 
 
MEMORIA INFORMATIVA I JUSTIFICATIVA 
 
01.-  ANTECEDENTS 
 
L´aprovació definitiva amb prescripcions de la Revisió de les N.N.S.S. de Maria de la Salut va tenir lloc, per acord de 
la Comissió Insular d´Urbanisme de Mallorca en sessió de 21 de novembre de 1997 (BOCAIB núm. 9 de 20.01.1998) 
03.03.07). 
 
02.- ÁMBIT I OB.JECTE  DE LA MODIFICACIÓ 
 
L´àmbit de la modificació es correspon amb la parcel.la existent al Carrer Major núm. 89 de Maria de la Salut amb 
referència cadastral 6204521ED0960S0001IU. En el planejament vigent es tracta d´una parcel.la situada en sòl urbà 
(Casc Antic). 
 
03.- JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ. 
 
 3.1.-General. 
Aquesta modificació, està emparada en la Llei 2/2014, de  25 de març  (LOUS) i en l´article  171 del seu Reglament 
(RLOUSM), que han previst la possibilitat d'introduir modificacions de qualsevol dels elements d'un instrument de 
p1anejament urbanístic en vigor amb subjecció a l es mateixes disposicions que regeixen per a la seva formació  i 
aprovació. 
 
A més, aquesta modificació es justifica pel temps transcorregut  des de la revisió en 1997 i la necessitat de dotar de 
nous equipaments d'acord amb la realitat pràctica del municipi. 
 
3.2.-    De la conveniència i oportunitat 
L'article 58 de la Llei 2/2014, de 25 de març; (LOUS), i l´ apartat 3 de 1'article 1 71 del Reglament general de la Llei 
2/2014,  de 25 de mars;, d'ordenació i  ús del sol, pera l'illa de Mallorca (RLOUSM), exigeix  la justificació de la 
conveniència i oportunitat de les modificacions de  planejament en relació  amb els interessos públics i privats  
concurrents. 
 
En aquest cas, la implantació d´aquest equipament docent es convenient i oportú degut la inexistència d´oferta 
pública. La seva finalitat és la de possibilitar la regulació de l´existència d´una guarderia infantil al centre del casc 
urbà de Maria de la Salut.  Per altra banda, la necessitat d´implantació de l´equipament és evident degut al nombre de 
nins del nucli urbà susceptibles d´utilitzar aquest servei; que oscil·laria entre 50 i 75 nins.  
 
La implantació d´aquest equipament en aquesta parcel.la, vers a altres ubicacions possibles, respon a la seva ubicació 
dins el centre del casc urbà de la població, i a la vegada pròxima a espais lliures públics com la Plaça des Mercat i a 
la vegada lluny de carreteres i, en general, d´altres emissors de renou a que poguessin afectar a l´equipament que es 
proposa.      
 
 
3.3.-  Acreditació de l’interès públic. 
D´acord amb l´establert en l´article 4.1 del RDL 7/2015, de 30 d´octubre, aquesta modificació que es proposa 
redunda en l’interès públic ja que té una finalitat i una destinació notòriament pública. 
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3.4.-    Relació i justificació de les modificacions de les normes urbanístiques. 
Tal i com ja s'ha fet referència als apartats anteriors, la modificació que es proposa és única; i el seu objecte és el de la 
implantació de l’ús equipament docent a la parcel.la abans esmentada per tal de possibilitar la regulació de 
l´existència d´una guarderia infantil. 
 
Amb aquesta finalitat es reflexa al corresponent plànol d´ordenació; d´acord amb l´establert a l´Art. 52 de la Revisió 
de les N.N.S.S., la classificació d´ ECS-ED (Ensenyança) per l´equipament cívic-social (EQ1) que es proposa sobre la 
parcel.la de referencia. 
 
L´art. 52, abans esmentat, ja preveu a la seva redacció aquest tipus d´ús públic indistintament per parcel·les de 
titularitat pública com privada, tal i com és, i serà el cas, de la parcel.la objecte de la present modificació puntual de 
N.N.S.S. 
 
  “Art. 52. Uso público. 
 

Aparece reflejado en el plano de ordenación con las claves ECD Y ED, estableciéndose la siguiente 
clasificación de servicios colectivos, tanto de titularidad pública como privada. 
 
ECS-AD: Administrativos: 
  
1. Ayuntamiento y demás oficinas de Administración pública. 
2. Centros Sindicales. 
3. Asociaciones (vecinos, jóvenes, tercera edad, políticas) 
4. Centros de información.  
 
ECS-RL: Religiosos:  
 
1. Centros Parroquiales, capillas. 
2. Edificios Religiosos.  
 
ECS-CU: Culturales: 
 
1. Bibliotecas, archivos históricos. 
 
ECS-CT: Comunicaciones y Transportes: 
 
1. Estafeta de Correos. 
2. Central de telefónica. 
 
ECS-SA: Sanitarios y Asistenciales  
 
1. Dispensario y Ambulatorio. 
2. Guardería infantil.  
 
ECS-DP: Deportivos: 
 
1. Polideportivo Municipal. 
2. Campo de golf. 
3. Instalaciones deportivas en general.  
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EXC-RC: Recreativos: 
 
1. Campo de Ferias y Verbenas. 
2. Salas de fiesta, de baile y bingos. 
3. Cines y teatros. 
 
ECS-CO: Comerciales: 
 
1. Comercio de Uso Diario. 
2. Oficinas Privadas. 
3. Restaurantes y bares. 
4. Salas de billar y juegos electrónicos, tragaperras. 
 
ECS-VA: Varios (Servicios Urbanos): 
 
1. Guardia civil. 
2. Policía Municipal. 
3. Servicio de limpieza viaria y recogida de basura. 
4. Cementerio. 
5. Infraestructuras (centros de transformación, depósitos, depuradoras, tratamientos residuos sólidos). 
 
ECS-RS: Residenciales, turística colectiva: 
 
1. Hoteles. 
2. Moteles. 
3. Apartamentos turísticos.  
 
ECS-ED: Enseñanza: 
 
1. Centros de Enseñanza General Básica (EGB), Preescolar y Guarderías.  
 
ECS-OA: Ocio Agrícola: 
 
1. Socio-cultural. 
2. Actividades recreativas. 
3. Salas de reunión. 
 
ECS-OD: Ocio Deportivo: 
 
1. Deportivo. 
2. Actividades recreativas. 
3. Salas de reunión. 
4. Socio-cultural. 
 
ECS-RN: Reserva Natural: 
 
1. Actividades recreativas. 
2. Socio-cultural. 
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Las edificaciones destinadas a servicios colectivos residenciales-hoteles y moteles y apartamentos turísticos 
serán considerados a todos los efectos como edificación principal. 
Las edificaciones destinadas al resto de los servicios colectivos como edificación complementaria.” 

 
La regulació detallada de les zones d´Equipament Cívic-Social (EQ1) ve definida a l´Art. 134 de la Revisió de les 
N.N.S.S. vigents al municipi i la parcel.la de referencia es regirà, per tant, d´acord amb les condicions establertes en 
aquest article. 
 

“Art.134.Regulación detallada de las zonas de EQUIPAMIENTO CÍVICO-SOCIAL (EQ 1). 
 
1. DEFINICION.- Esta normativa se refiere a las zonas donde se prevén USOS DOTACIONALES de los tipos 
pormenorizados siguientes: S0CIO-CULTURAL, DOCENTE, ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL, 
SANITARIO Y RELIGIOSO. 
 
2. CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD.- 

 
a. Parcela mínima y frente mínimo de parcela a efectos de parcelación 400 m2 y 15 m. 
No obstante a efectos de edificación se admiten parcelas inferiores en superficies y fachadas a las 
expresadas, siempre que existan como unidad catastral antes de la aprobación Inicial de la presente 
Normativa. 
 
b. Altura máxima y altura total: se fija la limitación de dos plantas, diez metros (10m) de altura máxima y doce 
(12m) de altura total. 
c. Tipo de ordenación: ordenación continua entre medianeras en el suelo urbano. 
 
d. La ocupación será del 80% y la edificabilidad de 6m3./m2 con aprovecha- miento de 2 m2./m2.” 

 
 
3.5.-  Justificació del compliment de la normativa aplicable. 
 
La modificació proposta compleix amb la legislació vigent d´acord tal i com es justifica a continuació: 
 
l. Legislació estatal. 
 
A aquest efectes es troba en vigor el Real decreto legislativo  7/2015. de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE n. 261, de 31.10.15). 
 
D'acord  amb l'article  24 del ROL 7/2015, de 30 d'octubre, les alteracions de l'ordenació urbanística vigent  
observaran els tràmits procedimentals  requerits per la legislació aplicable.  En aquest  cas, la modificació de 
planejament s'ha d 'ajustar al mateix procediment que per a l a seva formulació; per la qual cosa, fins a la seva 
aprovació definitiva, s’haurà de donar compliment al  tràmit d'aprovació  inicial i provisional, així com a 
l'exposició pública i corresponent aprovació definitiva per part de la CI OTUPH. 
 
També s’haurà de tenir en compte l 'assenyalat en el RDL 7/2015, de 30 d´octubre i que pugui afectar a 
determinats aspectes del planejament; segons es cita i desenvolupa a la present memòria. Així, a l'apartat 3 de 
1'arti cl e 70ter de la Llei 711985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Regim Local, modificat per la 
disposició addicional novena del RDL 2/2008, de 20 de juny, que estableix que en el planejament, excepte en 
cas de revisió, s’haurà de justificar el següent: 
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   “Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de un ejercicio pleno de la 
potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse 
constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas 
afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro o instrumento utilizado a 
efectos de notificaciones a los interesados de conformidad con la legislación en la materia.     
 
Per tant, en aquest cas, i degut a que la nova ordenació incideix sobre l'ús  del sol s´inclou dins l´expedient la 
identitat de tots els propietaris o titulars d'altres drets reals sobre la finca afectada durant els cinc anys anteriors a la 
seva iniciació. 
 
D´acord amb la documentació lliurada per la propietat als efectes oportuns, s´adjunta a l 'expedient la corresponent 
nota registral en la que figura com a propietari de la finca des de el 28.04.2011 D. Simón Font Darder; amb 
l´usufructe d´una meitat indivisa de la mateixa a nom de Miguel Font Bergas i de l´altra a nom de Catalina Darder 
Vanrell. 
 
2. Legislació autonòmica 
 
L´article 58 de la referida LOUS i l´article 171 del RLOUSM, assenyalen que la modificació de qualsevol del elements 
d´un instrument de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que regeixen la seva formació. A 
més, d´acord amb l´aparta 6, a l´expedient haurà de figurar la identitat de totes les persones propietàries o titulars 
d´altres drets reals sobre les finques afectades durant els 5 anys anteriors a la seva iniciació quan indirecta o 
directament existeixi increment de paràmetres d´edificabilitat, densitat o modificació d´usos i, en el mateix sentit, 
l´article 174 del RLOUSM: 
 
“Les  propostes  de  modificació  de  qualsevol  instrument  de  planejament  urbanístic   que  suposin, 
indirectament o directa, bé un increment deis paràmetres d'edificabilitat o de densitat vigents, bé una modificació  
deis  usos  del  sol,   han  d 'incorporar  a  l 'expedient  que  es  tramita,  en  els  apartats corresponents  de la 
memòria  informativa.  la identitat de toles les  persones  propietàries o titulars d 'altres drets reals sobre les 
finques afectades duran/ els cinc anys anteriors a la seva iniciació. segons consti en el registre o instrument emprat a 
efectes de notificacions a les persones interessades, d 'acord amb la legislació en la matèria”. 
 
A l 'efecte del seu compliment, aquesta modificació suposa un canvi d'ús í tal com ja s'ha esmentat, anteriorment, 
s´adjunta a l 'expedient la certificació registra! de la finca. 
 
D'altra  banda i  en el present cas, d'acord  amb l'assenyalat en l 'article 57 de la  LOUS i  1 71  del RLOUSM, es tracta 
d'una modificació de planejament i  no d' una revisió al no constituir una alteració substancial del model d'implantació 
urbana, de la classificació de sol, o de les determinacions pel seu desenvolupament urbanístic. 
 
3.- Pla territorial insular de Mallorca. 
La present modificació no es troba afectada pel Pla territorial insular de Mallorca aprovat per acord del Ple del 
Consell Insular de 13 de desembre de 2004 (BOIB n.188 ext, de 31.12.04).  
 
 
3.6.- Relació i justificació de les modificacions del plànols.  
Como a conseqüència de la implantació del nou equipament docent de titularitat privada a la parcel.la de referència, 
s´han modificat els següents plànols: 
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NORMES SUBSIDIARIES VIGENTS PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
PLÀNOL: 1 PLÀNOL: 1 

  
 
 
04.- ESTUDI ECONÓMIC-FINANCER I  PROGRAMA  D'ACTUACIÓ 
 
Aquesta modificació puntual no afecta a 1'Estudi Econòmic i Financer del planejament vigent, atès a que no s´altera el 
domini públic, no existeix cap tipus d´afectació a les hisendes públiques i per tant, no altera l´esmentat 1'Estudi 
Econòmic i Financer de les N.N.S.S. ni el seu programa d'actuació. 
 
 
05.-  MEMORIA DE SOSTENIBILITAT ECONÓMICA 
 
L'article  22.4  del  RDL 7/2015, de 30  d'octubre, estableix  que  la  documentació  deis  instruments d'ordenació 
urbanística ha d'incloure un informe o memòria de sostenibilitat econòmica en el qual es ponderarà, en particular, 
l’impacte  de  l'actuació en les Hisendes Públiques afectades  per la implantació i el manteniment de les 
infraestructures necessàries o l 'arrencada i la prestació deis servei s resultants, així com la suficiència  i  adequació de 
sol destinat a usos productius. 
 
D'altra  banda, els articles 36 de la Llei 2/2014, de 25 de mars;, i 81 del RLOUSM, han previst l´informe de 
sostenibilitat econòmica de les actuacions previstes entre els documents del planejament. 
 
Aquesta  modificació no suposa la implantació o modificació de cap sector de gestió o transformació urbanística, pel 
que no és necessari el compliment del referit informe de sostenibilitat econòmica. 
 
06.-  INFORME I MEMORIA DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
 
Aquesta modificació de planejament està subjecte a l´aplicació de la Llei 12/2016 de 17 d´agost, d´Avaluació 
Ambiental de les Illes Balears i es troba dintre del supòsit 4. a) IV de l´Article 9 de l´esmentada llei en virtut del qual 
es considera que no tenen efectes significatius en el medi ambient, i per tant NO se subjecten als procediments 
d´avaluació ambiental estratègica, d´acord amb l´article 3.5 de la Directiva 2001/42/CE; les modificacions de plans 
territorials o urbanístics que tenguin com a objecte exclusiu l´augment de la superfície, o reajustament per raons 
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funcionals, de zones d´equipaments sempre que aquest canvi de qualificació o classificació no afecti, com és el cas, a 
terrenys classificats com a sòl rústic. 
Per tant, i en base a l´Art. 9.4.a) IV de l´esmentada Llei; la present modificació puntual de N.N.S.S. està exempta 
d´avaluació ambiental estratègica. 
 
07.-  RESUM  EXECUTIU DEL PLANEJAMENT 
 
En compliment de l 'article 25 del Rei al decret l legislatiu 7/20 1 5, de 30 d 'octubre, article 37 de l a Llei 
 
2/20 1 4, de 25 de març, i 82 del RLOUSM, s'annexa el document de resum executi u del planejament. Maria de la 
Salut, 28 de setembre  de 2016 
 
 

 
 

José Antonio Martínez Llabrés. 
Arquitecte Municipal 

 


