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CONSELL DE MALLORCA  

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

Direcció insular d’Urbanisme 

General Riera, 113 

Palma 

 

 

 

AL·LEGACIONS DEL COAATMCA AL DOCUMENT D’APROVACIÓ 

INICIAL DEL REGLAMENT GENERAL DE DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI 

12/2017, DE 29 DE DESEMBRE, D'URBANISME DE LES ILLES BALEARS 

(LUIB), PER A L’ILLA DE MALLORCA 

 

 

 

 

DANIEL TUR BISQUERRA, arquitecte tècnic, amb D.N.I. 43.101.381-

W, obrant en nom i representació del COL·LEGI OFICIAL 

D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA, en la 

seva condició de president, Corporació professional amb seu a Palma, 

carrer Federico García Lorca, 10, que designo als efectes de 

notificacions, davant aquesta Direcció Insular comparec i, com millor 

procedeixi en Dret, DIC: 

 

 

 

I. El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió celebrada dia 

12 de novembre de 2020, va adoptar l’acord d’aprovació inicial 

del Reglament general de desenvolupament de la Llei 12/2017, 

de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, per a l’illa 

de Mallorca. 

 

II. Així mateix, es va acordar sotmetre l’expedient al tràmit 

d’informació pública mitjançant la inserció dels anuncis 

corresponents en el tauler d’edictes del Consell Insular de 

Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com 

disposar la publicació del text íntegre del Reglament aprovat 

inicialment i de la memòria d’anàlisi d’impacte normatiu per 

mitjans electrònics, en els termes prevists a la legislació vigent. 

El termini conferit acaba el 4 de gener. 
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III. Interessa al dret d’aquesta Corporació col·laborar amb el 

procés d’elaboració normativa en el sentit de formular algunes 

observacions i suggeriments, donant compliment al tràmit 

d’informació pública, la qual cosa es duu a terme a través de les 

següents 

 

 

 

AL·LEGACIONS 

 

 

INTRODUCCIÓ.- Es presenten un total d’onze al·legacions.  

Cinc d’elles (PRIMERA, SEGONA, QUARTA, CINQUENA i SISENA) són 

més aviat de tipus genèric, la primera d’elles relacionada amb la 

essencial qüestió, per aquesta corporació professional, en vers el 

foment de la participació en l’àmbit territorial i urbanístic; reflectida no 

tant en manifestacions d’intencions sinó amb fets concrets; tals com la 

legítima incorporació del COAATMCA com a membre de ple dret de 

la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme (la qual es 

ve reclamant de forma sostinguda als òrgans corresponents del 

Consell Insular de Mallorca), o la possibilitat d’establir convenis de 

col·laboració en àmbit urbanístic / territorial, objecte concret de la 

pròpia al·legació primera. 

La segona i quarta apunten a la necessitat de trobar un encaix adient 

entre el reglament de desenvolupament de la LUIB (en tant que es 

proposa contribuir a implementar el principi de simplificació normativa, 

incloent la simplificació en la tramitació procedimental, necessitats 

amb les quals el COAATMCA concorda especialment) amb la recent 

legislació autonòmica (referida la Llei 2/2020 de la CAIB) que, 

modificant la pròpia LUIB entre d’altres disposicions, introdueix 

diverses mesures per a la simplificació administrativa en l’àmbit de les 

administracions públiques de les Illes Balears. La conciliació entre allò 

establert per ambdues normatives (inclús en lo referit a mesures de 

caràcter excepcional, com el règim de les declaracions responsables 

per dur-hi a terme determinades obres i instal·lacions que s'han 

d'executar en sòl urbà) no es considera allunyat ni incompatible amb 

el desplegament reglamentari de la pròpia LUIB. Tot just al contrari, la 
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manca de referència alguna (en el Regl.-LUIB) a dit règim, pel moment 

transitori, suposaria una mancança; en tant que es preveu la 

coincidència temporal d’aquest règim transitori amb la imminent 

entrada en vigor del Reglament. 

La cinquena i sisena apunten a la necessitat d’aclarir la aplicabilitat i 

prevalença dels ANNEXES I i II del Regl.-LUIB respecte les 

disposicions vigents d’inferior rang (a priori, cas de les normes 

urbanístiques municipals) les quals no obstant, sota el principi 

d’especialitat normativa poguessin prevaldre en tant no s’haguessin 

modificat i adaptat al nou Reglament. 

 

Les altres sis al·legacions (TERCERA, SETENA, VUITENA, NOVENA 

DÈCIMA i ONZENA) s’enfoquen cap a aspectes concrets de 

determinades disposicions eminentment definitòries de la 

caracterització dels tipus d’intervencions sobre edificis existents; en 

vers els quals les aportacions del COAATMCA, com a entitat 

representativa d’una professió especialitzada en l’àmbit edificatori 

i en tot allò que comporta el coneixement del fet constructiu en 

sentit ampli (inclusiu de la seva múltiple casuística i particularitats 

que s’hi donen especialment en intervenir sobre edificis existents); 

haurien de resultar especialment considerades. 

 

 

TÍTOL I 

OBJECTE, DRETS DE PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ, 

COMPETÈNCIES ADMINISTRATIVES I RÈGIM DEL SÒL 

 

TÍTOL II 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

 

 

PRIMERA.- Al respecte dels CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 

DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS EN L’ÀMBIT URBANÍSTIC:  

 

Aquesta corporació estima imprescindible promoure una adequada i 

sostinguda participació dels professionals i les entitats representatives 

d’aquests, en els àmbits d’interès públic relacionats amb les seves 
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competències, adequadament canalitzada a través dels respectius 

Col·legis. 

 

Donat que: 

 

- La necessitat d’agilització en l’àmbit administratiu afecta 

especialment a la formulació i tramitació dels instruments 

de planejament, les quals es veuen sotmeses a complexitats i 

dilacions; situació endèmica que la pròpia LUIB i el seu 

Reglament de desenvolupament per l’Illa de Mallorca tenen com 

a objectiu corregir en la mida de lo possible; mitjançant -entre 

d’altres mesures- la diferenciació entre les determinacions de 

caràcter general / estructural d’aquelles altres de tipus detallat. 

 

- Així mateix és objecte específic de la LUIB (i del Reglament 

objecte d’aquestes al·legacions) fomentar i, en qualsevol cas, 

assegurar la participació efectiva de la ciutadania i de les entitats 

constituïdes per defensar els seus interessos en la gestió i el 

desenvolupament de l’activitat d’ordenació urbanística inclosos els 

procediments d’elaboració i aprovació dels instruments 

d’ordenació. 

 

- Recents disposicions de rang autonòmic (*) reconeixen la 

idoneïtat de dita col·laboració dels Col·legis professionals en 

matèria urbanística, instrumentada mitjançant convenis 

específics, en aquells casos principalment orientada cap al 

suport a l’administració en matèria d’intervenció preventiva per 

al compliment de les seves funcions públiques; sens dubte 

depenent i relacionada amb la formulació i tramitació dels 

instruments de planejament. 

[(*) Cal referir la disposició addicional segona (sobre 

Col·laboració dels col·legis professionals en l'agilitació 

administrativa) de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures 

urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la 

simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions 

públiques de les Illes Balears; la qual ja venia recollida (D.A. 

cinquena) al Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures 

urgents en matèria d’habitatge.]. 

 

- La col·laboració públic-privada esdevé, de forma creixent, un 

model de futur pel foment de la innovació i promoure els 
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interessos públics; perfectament alineada amb el pla de 

mesures “Mallorca Reacciona” impulsat pel propi Consell de 

Mallorca; resultant ben necessària més enllà de la situació 

provocada per l’actual crisi sanitària i de les mesures 

extraordinàries per pal·liar els seus efectes. 

 

- Dit model ens sembla especialment adient en el nivell 

d’ordenació territorial / urbanística detallada (distingit per 

una Llei ara desenvolupada en un Reglament que, entre d’altres, 

regula les distintes modalitats de plans especials i que incorpora 

noves tècniques o modalitats instrumentals de gestió 

urbanística), en que la capacitat de co-decisió entre actors 

públics i privats resulta clau. Els col·legis professionals, en tant 

que corporacions de dret públic, poden resultar col·laboradors 

idonis envers aquesta forma de participació organitzada. 

 

 

En virtut de lo qual, el COAATMCA, corporació per la qual la 

col·laboració amb les administracions públiques en la satisfacció 

d’interessos generals constitueix un dels seus fins essencials; proposa: 

 

Que el REGLAMENT GENERAL DE DESENVOLUPAMENT DE LA 

LLEI 12/2017, DE 29 DE DESEMBRE, D'URBANISME DE LES ILLES 

BALEARS reconegui específicament la possibilitat d’establir 

convenis, entre les administracions i els Col·legis com a entitats 

representatives dels interessos professionals (sense perjudici de 

que es puguin ampliar a altres entitats, com per exemple de l’àmbit 

acadèmic, o urbanístiques especials o col·laboradores urbanístiques 

segons defineixen els Títols I i II d’aquest Reglament); l’objecte dels 

quals sigui la col·laboració per a la gestió, formulació, tramitació i 

implementació dels instruments de planejament. 

 

Dit reconeixement (en sentit no de modificació sinó d’harmonització de 

disposicions normatives de rang legal) es podria fer, amb els ajusts 

corresponents en quant a objecte i finalitat, de forma anàloga i 

desenvolupant lo ja establert per les disposicions legals abans 

esmentades (*), les quals ja preveuen la possibilitat de que la 

col·laboració per part dels col·legis professionals es pugui establir 

tant amb administracions d’àmbit municipal, com insular o autonòmic; 

però en cap cas substituint funcions públiques exclusivament 

encomanades a l’administració. 
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TÍTOL VII 

INTERVENCIÓ PREVENTIVA EN L’EDIFICACIÓ I EN L’ÚS DEL 

SÒL 

 

 

SEGONA.- Al respecte de la inclusió de la DECLARACIÓ 

RESPONSABLE com a títol habilitant de natura urbanística: 

 

Aquesta corporació considera que el règim de DECLARACIÓ 

RESPONSABLE regulat per l’ Article 5 de la esmentada Llei 2/2020, 

de 15 d’octubre, de la CAIB, més enllà del seu caràcter excepcional 

per pal·liar els efectes de la crisi sanitària, pot esdevenir (juntament 

amb altres mesures, com les de col·laboració públic privada 

esmentades en l’al·legació anterior) una via que contribueixi de forma 

real a l’agilització i major eficiència administrativa; amb possibilitats 

que, en cas que així es mostri durant el seu període de vigència -tot i 

la prudència que mereix qualsevol anàlisi envers la seva 

implementació donades les especials circumstàncies-, fos considerada 

l’ampliació del seu horitzó temporal, establert per dita Llei 2/2020 fins 

al 31 de desembre de 2021. En l’Aprovació Inicial objecte de les 

presents al·legacions no s’ha trobat cap referència a dit règim introduït 

per normes de rang legal, pel qual sembla del tot oportú donar-li un 

encaix adient. 

 

En qualsevol cas, ja sigui un règim excepcional i temporal, o que 

pugui adquirir vocació de major permanència, proposem: 

 

Que el REGLAMENT GENERAL DE DESENVOLUPAMENT DE LA 

LLEI 12/2017, DE 29 DE DESEMBRE, D'URBANISME DE LES ILLES 

BALEARS inclogui el règim de DECLARACIÓ RESPONSABLE 

(actualment establert per la legislació autonòmica com a mesura 

temporal i extraordinària); mitjançant disposició transitòria que el 

reconegui com a títol habilitant diferenciat dels règims general de 

llicència urbanística i comunicació prèvia; tot contemplant com a 

horitzó temporal aquell que determinin en cada moment les 

normes autonòmiques corresponents. 
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TERCERA.- Al respecte de la millora de redacció de l’apartat f de l’ 

Article 253 - Actes subjectes a llicència urbanística municipal.  

 

Aquesta corporació ja va suggerir, mitjançant al·legació en la 

tramitació de la Llei 12/2017, D'URBANISME DE LES ILLES BALEARS, la 

necessitat d’una millor especificació de l’apartat 1-f del seu Article 146 

(que mantenia la redacció de la LOUS); en sentit de discriminar 

aquelles demolicions enteses com a supressió d’elements i cossos 

d’edificació respecte aquelles que es duen a terme temporalment a 

dintre la execució d’una obra autoritzada; donades les confusions que 

sovint es produeixen en quant a la caracterització d’intervencions que 

comparteixen alguns trets, i subjecció a títol habilitant específic.  

Ens referim, per exemple, a actuacions de consolidació i/o 

reestructuració d’edificis existents que comporten substitució 

d’elements estructurals (i per tant, la supressió temporal de dits 

elements a dins la pròpia execució del projecte) sense que aquesta 

supressió temporal hagi de ser considerada una ‘demolició’ subjecta a 

títol habilitant específic. En un context de manca de disponibilitat de 

sòl, a on les intervencions sobre la ciutat construïda i edificis existents 

guanyen pes respecte les obres de nova planta, la confusió entre 

distintes caracteritzacions d’aquestes intervencions (de la que poden 

derivar dificultats i/o subjectivitat envers la interpretació de normes 

urbanístiques), son susceptibles de generar controvèrsies complexes. 

La resposta en la memòria de valoració de les al·legacions en la 

tramitació de la LUIB, signada pel Director General de Ordenació del 

Territori el 8 de juny de 2017, es va estimar que aquesta es tractaria 

d’una precisió de caràcter reglamentari, motiu pel qual sembla 

adient reproduir-la com a al·legació a l’Aprovació Inicial del 

Reglament de desplegament de la LUIB.  

 

Per tant, la proposta de millor especificació suposaria afegir a 

l’apartat f de l’ Article 253 allò que es destaca en color verd: 

 

f).- “La demolició total o parcial de construccions i edificacions; 

entesa com a supressió; excloent les demolicions dutes a terme 

de forma temporal i a dintre d’un mateix procés d’obra 

autoritzada en base al règim d’edificacions existents; a efectes 

de la substitució d’elements en intervencions de consolidació o 

anàlogues”. 
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QUARTA.- Aquesta corporació considera que es produeix certa 

contradicció entre lo establert per l’ Article 148 de la LUIB - Actes 

subjectes a comunicació prèvia (l’ apartat 1 del qual especifica la 

subjecció a dit règim d’aquelles obres de tècnica senzilla i escassa 

entitat constructiva o obres d’edificació que no necessiten projecte) 

respecte d’allò previst en l’ apartat 4-a) de l’ Article 275 del seu 

Reglament de desenvolupament - Comunicació a l’administració, a 

dins la secció sobre règim jurídic de la comunicació prèvia; el qual 

assenyala: << 4. La comunicació prèvia ha d’anar acompanyada, com a 

mínim i sens perjudici de la documentació addicional que es determini 

en el pla general o en l’ordenança municipal, de: a) Quan impliqui la 

realització d’obres o actuacions, el projecte complet de l’actuació que 

es pretén dur a terme, quan sigui exigible d’acord amb la normativa 

vigent (…)>>. 

 

Donat que:  

- L’ apartat 6 de l’ Article 5 de la esmentada Llei 2/2020, de 15 

d’octubre (Règim excepcional de declaració responsable per a 

determinades obres i instal·lacions que s'han d'executar en sòl 

urbà) estableix que dita declaració responsable s'ha de 

presentar juntament amb un projecte tècnic dels que preveu 

l'article 152.1 de la LUIB, ajustat a les condicions establertes en el 

Codi Tècnic de l'Edificació, redactat per tècnic competent i visat 

pel col·legi professional competent segons el que estableixi la 

normativa estatal vigent. 

- Els apartats 14 i 15 del mateix Article 5 discriminen 

l’aplicabilitat del règim de declaració responsable d’aquells 

actes sotmesos al règim de comunicació prèvia i d’altres al 

règim general d’intervenció preventiva de la LUIB (llicència 

urbanística), 

 

En conclusió: A aquesta corporació li sembla imprescindible, en la 

línia de lo assenyalat a l’al·legació SEGONA, i també a efectes 

d’aclariment dels requisits documentals en cada un dels supòsits, que 

s’acomodi aquesta nova via de declaració responsable (una de les 

principals diferències de la qual respecte el règim de comunicació 

prèvia és la possibilitat d’acollir-se a ella en determinades 

actuacions d’abast limitat, però necessitades de projecte) en el 

desenvolupament reglamentari de la LUIB, òbviament vinculant la 

seva vigència a les disposicions legals que pel moment l’han 

introduïda com a mesura excepcional. 
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ANNEX I 

DISPOSICIONS EN MATÈRIA DE QUALITAT URBANA, USOS DEL 

SÒL I SOBRE LES CONDICIONS DE LA XARXA VIÀRIA 

 

 

CINQUENA.- (genèrica referida a tot l’ ANNEX I): Aquesta 

corporació entén que les disposicions establertes en aquest ANNEX I 

(en quant a reserves de sòl, condicions de la xarxa viària, etc.) són 

aplicables als nous planejaments urbans de desenvolupament, 

considerant necessari que el Reglament especifiqui millor l’afecció 

i aplicabilitat -o exempció d’aplicabilitat- del mateix sobre: 

 

- Sòls en que el planejament de desenvolupament es trobi en 

tramitació, en funció del nivell en que es trobi. 

- Urbanitzacions consolidades per la edificació que, pendents 

d’esmena d’alguna deficiència (o per manca d’una adequada 

gestió) no hagin estat recepcionades per part de l’administració. 

 

 

ANNEX II 

DISPOSICIONS EN MATÈRIA DE DEFINICIONS I PARÀMETRES 

URBANÍSTICS 

 

 

SISENA.- (genèrica referida a tot l’ ANNEX II): Al respecte de la 

eventual coexistència de les disposicions incloses en aquest annex 

(que puguin resultar definitivament aprovades) amb normes 

urbanístiques vigents, les definicions i paràmetres de les quals puguin 

diferir de l’ ANNEX II, aquesta corporació considera imprescindible 

que el Reglament especifiqui millor la prevalença d’unes sobre les 

altres, o règim transitori en tant que els planejaments municipals 

no s’hagin adaptat al nou Reglament. 

 

 

Al·legacions específiques a determinades disposicions 

contemplades en l’ANNEX II: 

 

SETENA.- Al respecte de l’ Article 3 de l’ANNEX II - Definicions 

bàsiques de construcció i edificació.  Es proposa una matisació 
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puntual en el seu apartat 2, a efectes de millor precisió en la 

diferenciació entre edifici i construcció. Es tractaria de precisar que la 

definició d’edifici, quan parla d’ espais interiors amb ús determinat, es 

refereix a espais coberts, l’ús dels quals implica que siguin 

accessibles / transitables. Aquesta matisació pot evitar confusions 

respecte construccions que no s’ajustarien a la definició d’edifici, com 

per exemple: 

- Safarejos, piscines, etc.; normalment descoberts però amb espai 

que podria ser erròniament considerat ‘interior’ en tant que 

comprés en la seva volumetria. 

- Dipòsits de líquids, gasos o similars, tancats i destinats a usos 

d’emmagatzematge o similar; però que l’accés als quals resta 

limitat a tasques puntuals de neteja o manteniment. 

 

Per tant, la proposta de millor especificació suposaria modificar el 

final de l’apartat 2 de l’ Article 3 de l’ANNEX II del Regl.-LUIB, 

segons es destaca en color verd: 

 

2. Edifici o edificació: construcció estable, feta amb materials 

resistents, que conforma al seu interior espais coberts i transitables; 

aptes per ser habitats o per dur-hi a terme altres usos. 

 

 

VUITENA.- Al respecte de l’ Article 5 de l’ANNEX II - Definicions 

relatives a les parts que conformen un edifici. Es proposa introduir 

matisacions en el seu apartat 1-e), a efectes de millor precisió en la 

definició de semisoterrani i a fi d’evitar confusions en quant al 

còmput de nombre de plantes; justificades en les següents raons: 

 

- Per una banda, tot i que habitualment serà així, un 

semisoterrani no necessàriament ha de trobar-se per sota d’una 

planta baixa (hi pot haver edificis a nivell de semisoterrani 

sense planta baixa a sobre, o parts d’edificis que així hagin de 

ser considerats sense que es trobin baix la projecció vertical 

d’altres parts que tinguin la consideració de planta baixa).  

- Per altra, ens sembla convenient precisar la referència a 

“qualsevol dels punts del seu perímetre” sobresortint una 

determinada mesura per sobre del terreny, a efectes de la seva 

consideració com a semisoterrani (i, per tant, també a efectes 

del còmput de nombre de plantes). Aquesta referència -

“qualsevol dels punts…”-, de mantenir-se la redacció inicialment 



 
 
 
 
                                       
 

 
11 

aprovada, podria comportar que cossos d’edificació / nivells 

complets (dels quals només una petita part resti soterrada per 

davall del terreny) fossin considerats semisoterranis en el seu 

volum complet, inclús en tota la part sobresortint. És a dir, es 

podria afavorir un còmput desproporcionat del nombre de 

plantes en terrenys amb pronunciada pendent; lo qual entenem 

és just el contrari del que pretén la norma. 

S’ha de considerar que en terrenys esglaonats i/o amb elevada 

pendent, hi pot haver nivells que, situats a la mateixa cota, en 

una part puguin tenir la consideració de soterrani (o 

semisoterrani, en aquest cas) i en altra la consideració de planta 

baixa. És a dir, pot haver plantes semisoterranis caracteritzades 

com a tals a dins la mateixa parcel·la, però situades a diferents 

nivells degut a la configuració física del terreny. El mateix pot 

succeir respecte soterranis o plantes baixes, essent que totes 

elles es constitueixen com a espais de referència a efectes del 

còmput paramètric del nombre total de plantes permeses. 

- Així mateix, s’ha de considerar la conveniència (ja que aquest 

ANNEX II també diferencia, encertadament, els tipus de terreny 

en funció de la seva transformació) d’especificar respecte quin 

d’aquests tipus s’estableixen les definicions de soterranis i 

semisoterranis. 

- Per últim, no ens sembla del tot adient establir com a cota de 

referència la del paviment del seu forjat superior; com tampoc ho 

seria referir qualsevol element constructiu no resistent (tals com 

cels rasos, etc.), o susceptible de ser alterat per actuacions tals 

com la substitució de paviments (amb possible adició 

d’aïllaments, sistemes de calefacció per sols radiant, etc.), lo 

qual podria arribar a afectar el còmput paramètric del nombre 

de plantes en funció de la seva consideració com a soterrani, 

semisoterrani, etc. Proposaríem, per tant, referir sempre 

elements resistents, i en aquest cas ens sembla idoni l’intradós, 

o paladar, del forjat superior del propi nivell que es considera 

a efectes de la consideració com a planta semisoterrani. 

 

Per tant, la proposta de millor especificació suposaria modificar el 

final de l’apartat 1-e de l’ Article 5 de l’ANNEX II del Regl.-LUIB, 

segons es destaca en color verd; tot suprimint la referència tatxada: 
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e) Planta semisoterrani: planta o part de planta, habitualment per 

sota de la planta baixa, en la que els seus paraments verticals no 

queden totalment per sota del terreny i el paviment l’intradós o 

paladar del seu forjat superior queda, en qualsevol dels punts del 

seu perímetre d’aquesta planta o part, per damunt del terreny 

natural; com a màxim les següents quantitats: (…) 

 

 

NOVENA.- Al respecte de l’ Article 5 de l’ANNEX II - Definicions 

relatives a les parts que conformen un edifici. De forma anàloga i en 

coherència amb l’al·legació anterior (remetent-nos a la mateixa 

justificació per evitar reiteracions innecessàries), proposem matisar l’ 

apartat 1-f), en aquest cas a efectes de millor precisió en la definició 

de soterrani. 

 

Per tant, la proposta de millor especificació suposaria matisar 

l’apartat 1-f de l’ Article 5 de l’ANNEX II del Regl.-LUIB, segons es 

destaca en color verd: 

 

f) Planta soterrani: planta o part de planta, habitualment per sota 

de la planta baixa, en la que els seus paraments verticals queden 

totalment per sota del terreny, excepte en l’espai necessari per a 

l’accés de vehicles a les plantes soterrades. 

 

 

DÈCIMA.- Al respecte de l’ Article 7 de l’ANNEX II - Definicions 

relatives als tipus d’obres i intervencions als edificis (l’apartat 

1.b.1: ENDERROCAMENT). De forma anàloga i en coherència amb 

l’al·legació TERCERA al respecte de la millora de redacció de l’apartat 

f de l’ Article 253, es proposa l’apartat 1.b.1 , tot discriminant 

igualment aquelles demolicions enteses com a supressió d’elements i 

cossos d’edificació respecte aquelles que es duen a terme 

temporalment a dintre la execució d’una obra autoritzada; a fi d’evitar 

confusions que sovint es produeixen en quant a la caracterització 

d’intervencions que comparteixen alguns trets. Ens remetem a la 

mateixa justificació de l’al·legació TERCERA per evitar reiteracions 

innecessàries. 

 

Per tant, la proposta de millor especificació suposaria afegir a 

l’apartat 1.b.1 de l’ Article 7 de l’ANNEX II del Regl.-LUIB, 

incorporant allò que es destaca en color verd: 
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1. Tipus d’obres per la seva entitat 

(…) 

b) Obres d’intervenció a edificis existents: 

1) Enderrocament: eliminació total o parcial d’una edificació 

existent; entesa com a supressió; excloent les demolicions dutes 

a terme de forma temporal i a dintre d’un mateix procés d’obra 

autoritzada en base al règim d’edificacions existents; a efectes 

de la substitució d’elements en intervencions de consolidació o 

anàlogues”. 

 

 

ONZENA.- Al respecte de l’ Article 7 de l’ANNEX II - Definicions 

relatives als tipus d’obres i intervencions als edificis (apartats 2.d, 

2.e i 2.g: CONSOLIDACIÓ, REESTRUCTURACIÓ i RECONSTRUCCIÓ).  

 

En el context ja referit en les al·legacions TERCERA i DÈCIMA, de 

manca de disponibilitat de sòl i necessitat creixent de potenciar la 

millora de la ‘ciutat construïda’, aquesta corporació considera 

imprescindible evitar confusions (susceptibles de generar 

controvèrsies complexes i/o subjectivitat envers la interpretació de 

normes urbanístiques) entre distintes caracteritzacions de les 

intervencions sobre edificis existents que comparteixen alguns trets, 

cas de les CONSOLIDACIONS i REESTRUCTURACIONS definides 

als apartats 2.d i 2.e d’aquest Art. 7 de l’ ANNEX II. 

 

En vers l’abast i/o grau de les intervencions: En aquest cas, es 

recomana evitar les referències a “substitucions parcials”, 

innecessàries en tant que ja referides a elements estructurals així com 

al seu caràcter eventual. Aquests elements, formant part dels 

respectius sistemes estructurals, en cas de precisar-ne la seva 

substitució, no podran ser-ho de forma parcial (per exemple, una biga 

es pot reparar o reforçar parcialment, però si es substitueix no es pot 

fer de forma parcial). 

 

Per altra banda, una precisió aclaridora a efectes de la caracterització 

conceptual d’una intervenció com a consolidació o reestructuració de 

tipus ‘parcial’, comportaria establir un criteri uniforme en quant a la 

proporció i/o percentatge d’elements susceptibles de ser substituïts; 

cosa gairebé impossible en desenvolupament d’una Llei urbanística 

com a norma bàsica; essent aquesta una matèria eminentment tècnica 
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que forma part de l’anàlisi projectual individualitzat i, sovint, de les 

pròpies condicions detectades durant l’execució de les obres sobre 

edificis existents. 

 

En tant que, en bona lògica, la norma sembla voler limitar la 

caracterització com a consolidacions o reestructuracions als supòsits en 

que aquesta eventual substitució d’elements estructurals no es 

produeixi amb caràcter simultani i de forma prèvia i/o completa (cas 

en que la intervenció ja podria revestir caràcter de demolició i/o 

reconstrucció), ens sembla que la via més adient seria introduint les 

precisions necessàries tot discernint les que comporten substitució 

d’elements feta de forma gradual / progressiva d’aquells casos en que 

es pugui fer de forma completa/prèvia i simultània. 

 

Amés, la precisió conceptual que sembla buscar la norma en la 

definició d’intervencions de consolidació, es proposa sigui feta 

referint-ne el manteniment de la seva tipologia (estructural, en aquest 

cas), tal com ja es fa en altres disposicions del mateix ANNEX II; tot 

concordant-ne en que (més enllà de que es pogués fer gradualment o 

de forma simultània i completa) modificar la tipologia excediria l’abast 

d’allò que pot ser considerat com a consolidació. 

 

En quant a la definició d’intervencions de RECONSTRUCCIÓ (apartat 

2.g, amb una errada material / tipogràfica, que el reitera com a “e”), 

la referència a la possibilitat del caràcter parcial d’aquestes, podria 

comportar confusions (o subjectivitat interpretativa) no desitjades 

respecte d’altres intervencions de consolidació o reestructuració que 

comportin la substitució gradual d’elements estructurals. Amés, la 

menció prèvia a que ‘pot’ incloure l’enderrocament previ (és a dir, a 

sensu contrari també pot no incloure-la) ja fa innecessària l’al·lusió 

següent a la possibilitat que la reconstrucció es doni en grau parcial. 

En qualsevol cas, per raons anàlogues (en vers evitar confusions entre 

tipus d’intervencions), ens sembla imprescindible fer-ne esment, en la 

definició de reconstrucció, a la possibilitat d’enderrocament previ en 

grau ‘total’, la qual excediria allò que pot incloure les intervencions de 

consolidació i/o reconstrucció. 

 

En definitiva, el que es proposa és fer els ajusts necessaris per evitar 

que una interpretació subjectiva d’aquestes definicions pogués 

generar dubtes envers la caracterització d’ intervencions autoritzables 

sobre el parc edificatori existent, en el ben entès que entre els 
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objectius de les normes urbanístiques no està preservar elements 

constructius i/o estructurals obsolets; però si tendir a l’ harmonització 

del règim urbanístic aplicable als edificis existents amb aquelles 

disposicions sectorials de caràcter eminentment tècnic les quals 

busquen garantir-ne i millorar, entre d’altres, de la qualitat i seguretat 

dels edificis. Les precisions que a continuació es suggereixen, unides 

a les ja assenyalades en al·legacions TERCERA i DÈCIMA, resulten 

imprescindibles a tal efecte. 

 

Per tant, la proposta de millor especificació suposaria matisar els 

apartats 2.d, 2.e i 2.g (aquest darrer, amb la referida errada material 

/ tipogràfica, que el reitera com a “e”) de l’ Article 7 de l’ANNEX II 

del Regl.-LUIB; tot suprimint les referències a actuacions de tipus 

parcial i incorporant allò que es destaca en color verd: 

 

d) Consolidació: obres de recuperació d'elements de les estructures 

resistents o el seu reforçament o reparació amb, les quals poden 

incloure la eventual substitució parcial gradual d'aquestes, per a 

assegurar l'estabilitat de l'edifici; sense modificar els aspectes 

fonamentals de la seva tipologia estructural. 

 

e) Reestructuració: obres d'adequació o transformació de l'espai 

interior de l'edifici, incloent la possibilitat de demolició progressiva 

i/o substitució gradual parcial d'elements estructurals. 

 

g) Reconstrucció: obres de nova planta amb la finalitat de reposició 

d’un edifici prèviament existent, que pot incloure l’ enderrocament 

total previ. La reproducció o reconstrucció pot esser parcial. 
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Per tot l’exposat, 

 

SOL·LICITO A AQUESTA DIRECCIÓ INSULAR que es tengui per 

presentat en temps i forma aquest escrit d’al·legacions del COL·LEGI 

OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE 

MALLORCA al document d’aprovació inicial del Reglament General de 

desenvolupament de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme 

de les Illes Balears (LUIB), per a l’Illa de Mallorca. 

 

ALTRESSI DIC que es declari part interessada al COL·LEGI OFICIAL 

D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA en la 

continuació del procés d’elaboració normativa, mantenint-se amb 

aquesta corporació les comunicacions pertinents en el domicili de 

notificacions expressat en l’encapçalament d’aquest escrit, donant-se 

trasllat de l’informe que s’elabori en relació a aquestes i altres 

al·legacions presentades. 

 

 

Palma, 4 de gener de 2021. 

 

 

 

 

 

Daniel Tur Bisquerra 

President 

COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE 

MALLORCA 
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