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LLEI 1/1994, DE DIA 23 DE MARÇ, SOBRE CONDICIONS PER A LA
RECONSTRUCCIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE D’EDIFICIS I
INSTAL·LACIONS AFECTADES PER OBRES PÚBLIQUES O DECLARADES
D’UTILITAT PÚBLICA I EXECUTADES PEL SISTEMA
D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA
(BOIB núm. 47, de 19 d’abril de 1994)
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[DEROGADA]

EXPOSICIO DE MOTIUS
L’execució d’una obra pública o d’utilitat pública, especialment viària, provoca amb
certa freqüència el fet que en els terrenys expropiats es troben situats edificis o
instal·lacions, ja sigui destinats a habitatges, ja sigui a altres usos (especialment
agrícoles), la reconstrucció dels quals no es possible ja que la parcel·la que resulta
després de la expropiació no té el mínim de superfície exigible, d’acord amb la llei o el
planejament vigent.
Atès que aquest fet no prové de la voluntat del propietari dels terrenys, sinó d’una
voluntat superior motivada per principi de primacia de la utilitat general o pública, es
considera de justícia fer possible a aquests propietaris la reconstrucció de l’obra
demolida, sempre que es compleixin uns requisits mínims de la nova construcció.
Article 1
A l’efecte d’edificació, el sòl no urbanitzable com també el sòl urbanitzable no
programat fins que no s’aprovi el programa d’actuació urbanística respectiu, es troba
subjecte als requisits mínims de parcel·la i de no formació de nucli de població,
exigibles per via legal o per la via del planejament vigent en el terme municipal.
Article 2
No obstant el que es disposa en l’article anterior, quan s’hagi de demolir, total o
parcialment, un edifici o instal·lació, amb motiu d’una obra pública o d’utilitat pública
per a l’execució de la qual s’hagi seguit el sistema d’expropiació, se’n podrà procedir a
la reconstrucció en la mateixa parcel·la i seguit el procediment aplicable, sense el
compliment del requisit de la parcel·la mínima exigible i, si n‘és el cas, del de no
formació de nucli de població, sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:
a) Que es respectin les servituds legalment exigibles, tant les imposades pel dret
públic com les imposades pel dret privat.
2
Pel que fa a les expropiacions derivades de l’execució de projectes de
carreteres, quan la parcel·la sobrant resulti insuficient per complir les servituds
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legals, l’administració competent podrà autoritzar l’esmentada reconstrucció a
les zones d’afecció de la carretera, fora de la zona de domini públic, amb la
imposició prèvia de mesures que garanteixin la seguretat vial.
b) Que es respectin les separacions mínimes entre edificacions contigües.
c) Que es mantengui per al nou edifici el mateix ús que tenia el que ha estat
objecte de demolició.
d) Que el volum, la superfície i l’ocupació del nou edifici no superin en cap cas el de
l’edifici demolit o la part d’aquest objecte de demolició, sempre que s’acrediti
fefaentment que s’ajustava plenament a la normativa urbanística vigent el
moment de Ja seva construcció.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot allò que no estableix aquesta llei, i en tant que no s’hi oposi, serà aplicable la
normativa general sobre la matèria.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions que s’oposin al que disposa aquesta llei.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

