CERTIFICAT URBANÍSTIC
EXP. 9788/17

Registre de Sortida
Núm ____________
Data ____________
DE

L'EXCM.

AJUNTAMENT

CERTIFIC: Que a petició de l’entitat IBAVI, pels Serveis Tècnics Municipals i en data
12.12.17 s'ha emès l'informe 1207 del tenor literal següent:

Elena López Bonet (2 de 2)
Regidora
Data Signatura: 14/12/2017
HASH: ca4d288f5a4ce0df56c8f278905d07ee

«ASSUMPTE: Escrit presentat per l’entitat IBAVI en data 8 de juny de 2017 amb NRE
telemàtic 2130, sol·licitant certificat urbanístic de dades concretes respecte a una
parcel·la situada a l’Avinguda Pere Matutes Noguera 72, al TM d’Eivissa.
INFORME
Segons Seu Electrònica del Cadastre, la parcel·la objecte d'anàlisi té com a referència
cadastral 2770120CD6026N, indicant que es tracta d'una parcel·la de superfície
1.850m², sense edificar. Davant qualsevol actuació, s’haurà d’acreditar la superfície
esmentada.
Atenent a la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, la parcel·la no té la
condició de solar per incompliment de l'article 30 (NOTA: a data d’avui s’està executant
el carrer VL-20 i l’amplada de la secció transversal de l’Avinguda).
Segons el Pla General d'Ordenació Urbana d'Eivissa (endavant PGOU1987),
aprovat definitivament per Acord de la CPU en data 10.12.1987 i prescripcions en data
04.02.1988 - publicat en el BOIB núm.43 de data 26.03.2015 – la parcel·la està
classificada com a Sòl Urbà (SU), qualificada com a Zona 8 “Turística en edificació
intensiva”, dins de l'àmbit UA-17 (Unitat d'Actuació 17).
La parcel·la es troba dins de l'àmbit de la Unitat d'Actuació 17. El seu
desenvolupament es realitza mitjançant el sistema de Compensació. Compte amb:
- Estudi de Detall aprovat definitivament en data 27 de setembre de 2008.
- Bases i Estatuts de la Junta de Compensació aprovats definitivament en data 25
d’agost de 2004.
- Constitució formal de la Junta de Compensació, aprovada definitivament en data 1
de desembre de 2006
- Projecte de Compensació aprovat definitivament en data 12 de febrer de 2008
- Projecte d’Urbanització aprovat definitivament en data 1 d’agost de 2016.
S’han realitzat les cessions de vials i equipaments que estableix el Pla General i s’han
escripturat en el Registre de la Propietat. A data d’avui s’està executant la urbanització.
Com a Zona 8, segons art 7.4.36 de les Normes Urbanístiques, els paràmetres de
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I.M.T.

l’edificació són:
habitatge

unifamiliar;

5.000m²

ús

16,00m
--15m i 4 plantes (PB+3+àtic)
15m
3,00-5,00m
2,80m
40%
H/2≥ 3m (*)
H/2≥ 3m (*)
6,00m (*)
H, com a mínim 6m (**)
M3, edificació oberta
(***)
1,20m, sense sobrepassar 1/10 l’amplada del
(***)
--residencial

(*)Les reculades s'han de respectar per qualsevol element de l'edificació damunt rasant.
(**) existeixen excepcions, segons article 7.4.36.A.9 de les NNUU.
(***) Segons projecte de Compensació: 2.849,50m²
(****) Segons projecte de Compensació: 74 habitants – 24,6 habitatges.

L’ús característic de la parcel·la és el residencial. La compatibilitat d'usos és la
següent:
“...
Usos compatibles:
a) Industrial: S'admet l'ús de producció artesanal i oficis artístics en situació de planta baixa,
planta inferiors a la baixa i edificis d'ús exclusiu.
b) Serveis Terciaris: Ús admès a totes les seves classes i categories en les següents
situacions:
A planta baixa, a planta inferior a la planta baixa i a planta primera.
A planta baixa, a plantes inferiors a la baixa i a plantes pisos fins arribar a una superfície
edificada igual al 50% de la superfície edificada de l'edifici
A edifici d'ús exclusiu
L'ús comercial en la seva categoria de gran superfície no podrà superar una superfície de
500m².
c) Equipaments: l'ús és admès a totes les seves classes i en les situacions previstes per a
l'ús de serveis terciaris.
...”

La resta d'usos estan prohibits.
Per últim, informar que mitjançant Acord del Ple extraordinari de data 14 d'abril de
2016 es va adoptar l'aprovació inicial de la Revisió del Pla General d'Ordenació
Urbana de 1987, publicada en el BOIB Núm. 50, de data 21.04.2016, i sotmesa a
informació pública durant 45 dies hàbils als efectes de qualsevol persona que el vulgui
examinar i presentar les al·legacions oportunes. El contingut de la Revisió altera els
paràmetres contemplats en aquest informe.
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Superfície mínima parcel·la:
hoteler
front mínim parcel·la:
profunditat edificable:
alçada reguladora màx:
alçada total:
alçada planta baixa:
alçada mín plantes pis:
Ocupació:
Separació a façana:
Separació a llindars:
Separació a fons:
separació entre edificis:
Tipologia edificatòria:
edificabilitat:
Vol màx
vial
Intensitat d'ús residencial:
Intensitat d'ús turístic:
Ús característic:
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El que s'informa als efectes oportuns i sense perjudici d'altre millor i fonamentat criteri
tècnic i sense perjudici del qualsevol altre normativa de rang superior. Aquest informe
no serà preceptiu ni vinculant davant qualsevol Administració o Organisme que hagi de
resoldre sobre llicència o altre autorització.
Expedeixo el present informe tècnic, segons el meu lleial saber i entendre.»
I perquè així consti, expedeix i firm aquest certificat amb el vist-i-plau de la Regidora
Delegada.

(document signat electrònicament al marge)

EL/LA SECRETARI/A ACCTAL.
(document signat electrònicament al marge)
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