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MEMÒRIA INFORMATIVA I JUSTIFICATIVA 
 
01.- ANTECEDENTS 

 
Les vigents Normes Subsidiàries de planejament de Santanyí van ser aprovades definitivament, amb 
prescripcions, mitjançant Acord de la Secció Insular de Mallorca de la Comissió Provincial d’Urbanisme 
de Balears de data: 22 de març de 1985 (BOPIB n. 18549, de 27.04.85). Les prescripcions van ser 
donades per a complimentades en data: 18 de novembre de 1985. 
 
A partir d’aquesta data, durant la vigència de les NS de planejament s’han tramitat moltes modificacions 
puntuals amb diferents objectes que han afectat distints àmbits territorials del municipi, algunes de les 
quals, a hores d’ara, encara estan pendents d’aprovació definitiva 

  
 D’altra banda, de la revisió de planejament, encara en curs, han tingut lloc les fases següents:  
 
-  Avanç: 21 de desembre de 2009 (BOIB n. 3, de 07.01.10)  
-  Aprovació inicial: 24 de març de 2011 (BOIB n. 64, de 28.04.11) i 16 d’abril de 2012 (BOIB n. 82, de 

07.06.12). 
-  Aprovació provisional: 15 d’octubre de 2014 (BOIB n. 150, de 01.11.14). 
-  Aprovació i informació pública prèvia a la remissió per a aprovació definitiva: 5 d’abril de 2017 (BOIB 

n. 47, de 20.04.17). 
 
02.- ÀMBIT I OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 
 
 La disposició final cinquena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes 

Balears, de modificació de la disposició transitòria quarta de la LOUS, va regular la possibilitat 
d’exonerar de xarxa de sanejament a aquells nuclis urbans que reuneixen unes determinades 
característiques. Acollint-se a la mateixa, el municipi de Santanyí tramita aquesta modificació amb la 
finalitat de sol·licitar de forma justificada l’exoneració dels nuclis següents: 

 
- Cap des Moro 
- Cala Llombards 
- Caló d’en Boira (Cala Figuera) 
- Son Moja (Cala Santanyí) 
- S’Escaleta (Cala Santanyí) 
 
 Expressat de forma gràfica, l’àmbit d’aquesta modificació de planejament és el següent: 
 
CAP DES MORO 
Es correspon als 3 nuclis urbans 
que configuren aquesta zona. 
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CALA LLOMBARDS 
Es correspon també als 3 nuclis 
urbans discontinus que configuren 
aquesta zona. 

 
CALÓ D’EN BOIRA (CALA 
FIGUERA) 
Es correspon amb la zona urbana 
no afectada pel pla especial 
d’ordenació de Cala Figuera. 

 
SON MOJA (CALA SANTANYÍ) 
Es correspon amb el nucli urbà 1 
que configura l’àmbit de Cala 
Santanyí. 

 
S’ESCALETA (CALA 
SANTANYÍ)   
Es correspon amb el nucli urbà 2 
que configura l’àmbit dels 3 nuclis 
de Cala Santanyí. 

 
 
03.- JUSTIFICACIÓ DE LES MODIFICACIONS 
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3.1.- General. 
 

Aquesta modificació, encara que es troba en revisió el planejament, respon a la necessitat del 
compliment del termini atorgat per la referida disposició transitòria quarta de la LOUS, i està amparada 
en l’article 58 d’aquesta Llei i article 171 del seu Reglament (RLOUSM), que han previst la possibilitat 
d’introduir  modificacions de qualsevol dels elements d’un instrument de planejament urbanístic en vigor 
amb subjecció a les mateixes disposicions que regeixen per a la seva formació i aprovació. 
 

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 l’article 171 del Reglament general 
de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a 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, aquesta modificació de planejment és convenient i oportuna, segons s’exposa en aquesta 
memòria, a més de per l’impacte ambiental que suposaria la instal·lació de la xarxa de sanejament, pel 
seu elevant cost d’implantació en les referides zones en relació amb la baixa densitat poblacional. 
 
Aquestes circumstàncies, que suposen la falta de disponibilitat de xarxa de sanejament, impediria 
l’atorgament de llicències, deixant les parcel·les vacants sense possibilitat de ser edificades. Així doncs, 
d’acord amb l’anterior disposició transitòria quarta de la LOUS, es justifica el compliment del seu 
apartat 1.d.ii a l’efecte de poder seguir atorgant llicències. Concretament, la referida disposició 
transitòria quarta de la LOUS, en la seva nova redacció, assenyala el següent: 
 
“Procediment d’implementació de la xarxa de sanejament 
 
1. En els sòls urbans d’ús predominantment residencial existents en la data que la Llei d’avaluació 
ambiental de les Illes Balears entri en vigor i que no disposin de xarxa de sanejament i per als que no 
resulti procedent la categoria d’assentament en el medi rural ni l’aplicació del previst a la disposició 
addicional vuitena, es poden atorgar llicències d’edificació de nova planta per a ús residencial, així 
com els corresponents finals d’obra, llicències de primera ocupació i cèdules d’habitabilitat d’acord 
amb la normativa aplicable, sempre que concorrin els requisits següents: 
 
a) Que no siguin edificis plurifamiliars. 
b) Que disposin d’un sistema de recollida d’aigües residuals homologat que en garanteixi un tractament 
adequat. 
c) Que els promotors garanteixin, de qualsevol forma admesa en dret, l’execució de les obres per a la 
connexió a la xarxa de sanejament, una vegada que aquesta estigui efectivament implantada i en 
funcionament. 
d) Que l’ajuntament, mitjançant un acord plenari, hagi expressat el seu compromís de: 
 
i. Dotar de clavegueram a aquestes zones urbanes que no disposin de xarxa de sanejament. 
ii. O, si n’era el cas, a zones urbanes en les quals es trobi inviable la dotació de clavegueram, modificar 
el planejament general del municipi, de conformitat amb l’indicat a la disposició addicional vuitena 
d’aquesta llei. 
 
e) Que la llicència s’atorgui dins els terminis indicats als punts 2 i 3 d’aquesta disposició. 
 
En compliment del requisit previst a l’apartat 1.b) anterior s’ha d’acreditar que l’interessat ha fet una 
comunicació prèvia en què s’indicarà detalladament el sistema homologat de tractament davant 
l’administració competent en recursos hídrics a fi i efecte que controli els possibles impactes sobre el 
medi ambient. 
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En compliment del requisit previst a l’apartat 1.d) anterior, l’acord del ple serà eficaç a partir de la 
data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
2. Per poder fer efectiva la possibilitat d’atorgar aquestes llicències d’edificació en el cas del supòsit 
indicat en el punt 1.d). i, s’estableixen els següents terminis: 
 
a) S’estableix un termini màxim d’un any des de l’aprovació de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes 
Balears. 
Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no hagués aprovat el corresponent projecte 
d’urbanització, de dotació de serveis o d’obres ordinàries –segons sigui el cas- per implantar la xarxa 
de sanejament a la zona on es demanda la llicència i les connexions al sistema general de depuració, 
l’exempció que permet atorgar llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior, quedarà 
automàticament sense vigor. 
Quan el procés d’aprovació del projecte indicat requereixi d’un informe preceptiu i/o vinculant o 
autorització d’una altra administració, el termini màxim establert quedarà interromput. A aquest efecte 
no computarà en aquest termini el període comprès entre la data de sol∙licitud de l’informe a 
l’administració corresponent i la data d’entrada a l’ajuntament del citat document. 
No obstant això, el termini no quedarà interromput en els períodes que excedeixin del legalment previst 
en què l’ajuntament no complementi els requeriments o les peticions de documentació realitzats per 
l’administració que ha d’informar o autoritzar. 
b) A les zones on s’hagués complimentat l’indicat a l’apartat 2.a) anterior, s’estableix un termini afegit 
de dos anys des de l’aprovació del corresponent projecte. 
Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no hagués adjudicat les obres corresponent al 
projecte anteriorment referit, l’exempció que permet atorgar llicències, segons l’establert en el punt 1 
anterior, quedarà automàticament sense vigor. 
c) A les zones on s’hagués complimentat l’indicat a l’apartat 2.b) anterior, s’estableix un altre termini 
afegit de dos anys des de l’adjudicació de les referides obres. 
Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no hagués executat les citades obres, l’exempció que 
permet atorgar llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior, quedarà automàticament sense vigor. 
d) A les zones on s’hagués complimentat l’indicat a l’apartat 2.c) anterior, s’estableix un últim termini 
d’un any des de l’acta de recepció de les referides obres. 
Si durant aquest termini l’administració responsable, l’ajuntament i/o el Govern, no ha posat en 
funcionament el sistema de depuració, distribució i emissió de les aigües depurades de forma adequada, 
l’exempció que permet atorgar llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior, quedarà 
automàticament sense vigor. 
 
3. Per poder fer efectiva la possibilitat d’atorgar aquestes llicències d’edificació en el cas del supòsit 
indicat en el punt 1. d).ii., s’estableixen els següents terminis: 
 
a) S’estableix un termini màxim d’un any des de l’aprovació de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes 
Balears. 
Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no hagués aprovat inicialment la modificació del 
planejament general, l’exempció que permet atorgar llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior, 
quedarà automàticament sense vigor. 
b) A les zones que s’hagués complimentat l’indicat a l’apartat 3.a) anterior, s’estableix un termini afegit 
de dos anys des de l’aprovació inicial de la modificació del planejament general. 
Si durant aquest termini l’ajuntament no hagués obtingut l’aprovació definitiva de la modificació del 
planejament general, l’exempció que permet atorgar llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior, 
quedarà automàticament sense vigor. 
Quan el procés d’aprovació requereixi d’informes d’altres administracions, el termini màxim establert 
quedarà interromput. A aquest efecte no computarà en aquest termini el període comprès entre la data 
de sol∙licitud dels informes a les administracions corresponents i la data d’entrada a l’ajuntament del 
darrer dels documents esmentats. 
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4. Encara que l’exempció quedi sense vigor pel transcurs dels terminis establerts, les llicències ja 
atorgades podran obtenir els corresponents finals d’obra, llicències de primera ocupació i cèdules 
d’habitabilitat.” 
 

3.3.- Acreditació de l’interès públic. 
 
D’acord amb l’establert en l’article 4.1 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, aquesta modificació 
proposada redunda en l’interès públic ja que té per objecte acollir-se a la normativa sobrevinguda amb la 
finalitat d’atorgar llicències als sectors anteriorment indicats i el compliment amb això de la finalitat del 
planejament urbanístic de completar els nuclis urbans i evitar la desaparició de la població. 

 
3.4.- Relació i justificació de les modificacions de les normes urbanístiques. 
 

Com s’ha esmentat en els apartats anteriors, es tracta d’introduir una disposició addicional en les normes 
urbanístiques que reguli l’atorgament de llicències en els citats nuclis a l’efecte del compliment de la 
condició de solar sense el requisit de disposar de xarxa pública de sanejament. 
 
Per una banda, la disposició addicional octava de la LOUS i tercera del seu Reglament permeten de 
forma motivada l’excepció a la implantació de la xarxa de sanejament en aquells àmbits de sòl urbà on es 
compleixi amb alguna de les següents condicions: 
 
1. Que l’execució de la xarxa de sanejament suposi, per les característiques geomorfològiques de la 
zona o per la baixa intensitat del nucli, un cost manifestament elevat. 
2. Que la seva implantació no suposi cap avantatge per al medi ambient. 
 
D’altra banda, la modificació, introduïda per la disposició final cinquena de la Llei 12/2016, de 17 
d’agost, d’avaluació ambiental, de la disposició transitòria quarta de la LOUS ha regulat les situacions i 
els terminis per a l’exoneració dels sectors sense possibilitat o amb dificultats econòmiques i/o medi 
ambientals de disposar i mantenir una xarxa de sanejament. 
 
Finalment, l’apartat 2n de la disposició addicional tercera del RLOUSM, assenyala que la justificació de 
la sol·lcitud d’exoneració ha de formar part del planejament i de la memòria ambiental. Quant al 
planejament urbanístic cal justificar el següent:  
 
Superfície de sòl urbà afectada per la proposta d’excepció a la implantació de la xarxa de sanejament i 
densitat residencial: 

 
Superfície Densitat màxima

ÀMBITS AFECTATS (ha) habitatges habitants
Cap des Moro 17,20 231 578
Cala Llombards 39,40 542 1.355
Caló d'en Boira 11,66 116 290
Son Moja 18,28 241 603
S'Escaleta 4,99 67 168
TOTAL 91,53 1.197 2.993  

 
- Caló d’en Boira (Cala Figuera): zona fora de l’àmbit del pla especial. 
- Còmput d’habitatges obtingut a partir de dades del Cadastre.  
- Còmput d’habitants: nombre d’habitatges x 2,5 habitants/habitatge. 
 
 PERCENTATGE DE SOLARS EDIFICATS (2017) 
  



MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ: MEMÒRIA I NORMES 
 

 8

PERCENTATGE DE Superfície Densitat Percentatge
SOLARS EDIFICATS (ha) habitatges (%)
Cap des Moro 17,20 231 63%
Cala Llombards 39,40 542 76%
Caló d'en Boira 11,66 116 66%
Son Moja 18,28 241 78%
S'Escaleta 4,99 67 88%
TOTAL 91,53 1.197  

 
 Tots aquests sectors estan situat en una zona homogènia d’ús residencial i tipologia unifamiliar aïllada 

especialment de segona residència, és a dir: 
 
 1. Cap des Moro:   
 
 Aquest nucli de sòl urbà està constituït pels següents qualificacions urbanístiques:  
 
- Residencial extensiva I 
- Residencial extensiva II 
 
 Quant a les altres qualificacions, només existeix una parcel·la qualificada com a equipament esportiu 

entre els carrers de sa Comuna i de ca na Vell. 
 
 2. Cala Llombards: 
 
 Aquest nucli de sòl urbà està constituït pels següents qualificacions urbanístiques: 
 
- Residencial extensiva I 
- Residencial extensiva II 
- Residencial extensiva III 
- Residencial intensiva I. Es tracta d’una illeta, situada entre l’Av cala Llombards i els carrers des Teix, 

Amapola i Tulip que queda emparada per aquesta modificació només per a l’ús unifamiliar en parcel·la 
única. 

 
 Quant a les altres qualificacions, existeix una parcel·la qualificada com a equipament sociocultural i 

esportiu en el carrer Sardanes i un equipament municipal divers al carrer Rotes de Mar 
 
 3. Caló d’en Boira (zona fora de l’àmbit del pla especial): 
 
- Residencial extensiva II 
- Residencial extensiva III 
 
 Quant a les altres qualificacions, existeix una parcel·la qualificada com a equipament sociocultural, 

situat al carrer s’Eriç. 
 
 4. Son Moja: 
 
 Aquest nucli de sòl urbà està constituït pels següents qualificacions urbanístiques: 
  
- Residencial extensiva I 
- Residencial extensiva II 
- Residencial extensiva mixta I 
 
 Quant a les altres qualificacions, existeix una parcel·la qualificada com a equipament municipal divers al 

carrer de s’Estepa Blanca i una altra com a equipament esportiu entre els carrers d’és Patró, de s’Andana 
i d’es Torrent d’en Mestre. 
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 5. S’Escaleta:   
 
 Aquest nucli de sòl urbà està constituït pels següents qualificacions urbanístiques: 
  
- Residencial extensiva I 
- Residencial extensiva II 
 
 Quant a les altres qualificacions, no existeix cap altra zonificació. 
 
 ORDENANCES DE LA ZONA RESIDENCIAL EXTENSIVA: 
 
 EXTENSIVA I 
 
 1. Tipus d’ordenació: aïllada. 
 2. Superfície i dimensions mínimes de la parcel∙la: 
-  Parcel∙la mínima (m2): 400 
-  Façana/fons mínims (m): 14/14 
 3. Paràmetres d’edificació: 
-  Ocupació màxima (%): 30 
-  Edificabilitat màxima (m2/m2): 0,4 
-  Volum màxim (m3/m2): 1,2 
-  Volum màxim per edifici (m3): 2.500 
-  Altura total (m): 8 
-  Nombre màxim de plantes: S+B+1P 
-  Separació mínima a vies i ELP (m): 3. En el nucli Cala Santanyí (1 i 2), Cala Llombards (1, 2 i 3) i Es 

Cap des Moro (1 i 2): 2 
-  Separació mínima a límits i fons (m): 3, excepte acord notarial entre propietaris adjacents per construir 

edificis adossats. En nucli Cala Santanyí (1 i 2), Cala Llombards (1, 2 i 3) i Es Cap des Moro (1 i 2): 2 
-  Superfície mínima de jardins privats (%): 40 
-  Nombre d’aparcaments privats (plaça/habitatge): 1/1 
    4. Usos admesos: 
- Residencial: un habitatge per parcel∙la. 
 
 EXTENSIVA II 
 
 1. Tipus d’ordenació: aïllada. 
 2. Superfície i dimensions mínimes de la parcel∙la: 
-  Parcel∙la mínima (m2): 600 
-  Façana/fons mínims (m): 18/18 
 3. Paràmetres d’edificació: 
-  Ocupació màxima (%): 25 
-  Edificabilitat màxima (m2/m2): 0,33 
-  Volum màxim (m3/m2): 1 
-  Volum màxim per edifici (m3): 2.500 
-  Altura total (m): 8 
-  Nombre màxim de plantes: S+B+1P 
-  Separació mínima a vies i ELP (m): 4. En el nucli Cala Santanyí (1 i 2), Cala Llombards (1, 2 i 3) i Es 

Cap des Moro (1 i 2): 2 
-  Separació mínima a límits i fons (m): 3, excepte acord notarial entre propietaris adjacents per construir 

edificis adossats. En el nucli Cala Santanyí (1 i 2), Cala Llombards (1, 2 i 3) i Es Cap des Moro (1 i 2): 
2 

-  Superfície mínima de jardins privats (%): 40 
-  Nombre d’aparcaments privats (plaça/habitatge): 1/1 
 4. Usos admesos: 
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 - Residencial: un habitatge per parcel∙la. 
 
 EXTENSIVA III 
 
 1. Tipus d’ordenació: Aïllada. 
 2. Superfície i dimensions mínimes de la parcel∙la: 
-  Parcel∙la mínima (m2): 1.000 
-  Façana/fons mínims (m): 25/25 
 3. Paràmetres d’edificació: 
-  Ocupació màxima (%): 20. La parcel∙la indicada amb la lletra A i amb la zonificació III-A de el nucli de 

Porto Petro s’ordenerá amb les següents condicions: 
 Separació mínima entre edificis (m): 6 
 S’ordenarà el conjunt mantenint l’ocupació màxima del territori edificable en un 20%, realitzant-se un 

mínim de 15 edificis aïllats, explicant l’existent, amb l’objecte d’evitar la construcció d’un sol edifici o 
un curt nombre d’ells que podent produir un efecte de barrera arquitectònica. 

 Nombre màxim d’habitatges  en un sol edificis: 12 
 Ocupació màxima de cada edifici respecte de la parcel∙la (%): 2 
 El conjunt haurà de constar com a mínim de tres edificis a la zona més propera al mar, amb un màxim 

de dos habitatges per edifici. 
 A la zona més propera al mar s’hauran de projectar dos edificis amb una capacitat màxima de vuit 

habitatges. 
-  Edificabilitat màxima (m2/m2): 0,27 
-  Volum màxim (m3/m2): 0,8 
-  Volum màxim per edifici (m3): 2.500 
-  Altura total (m): 8 
-  Nombre màxim de plantes: S+B+1P 
-  Separació mínima a vies, ELP i límits (m): 5 
-  Separació mínima entre edificis en la mateixa parcel∙la (m): només la parcel∙la indicada amb la lletra A 

(zonificació III-A) en el nucli de Porto Petro segons les condicions assenyalades anteriorment. 
-  Superfície mínima de jardins privats (%): 40 
-  Nombre d’aparcaments privats (plaça/habitatge): 1/1 
 4. Usos admesos: 
 - Residencial: un habitatge per parcel∙la. 
 
 EXTENSIVA MIXTA I 
 
 Ordenances susceptibles d’aplicació indistinta en el conjunt de la zona corresponent.  
 1. Tipus d’ordenació: Aïllada. 
 2. Superfície i dimensions mínimes de la parcel∙la: 
-  Parcel∙la mínima (m2): 400 
-  Façana/fons mínims (m): 14/14 
 3. Paràmetres d’edificació: 
-  Ocupació màxima (%): 30 
-  Edificabilitat màxima (m2/m2): 0,4 
-  Volum màxim (m3/m2): 1,2 
-  Volum màxim per edifici (m3): 2.500 
-  Altura total (m): 8 
-  Nombre màxim de plantes: S+B+1P 
-  Separació mínima a vies i ELP (m): 3 
-  Separació mínima a límits i fons (m): 3, excepte acord notarial entre propietaris adjacents per construir 

edificis adossats. 
-  Separació mínima entre edificis en la mateixa parcel∙la (m): 9 
-  Superfície mínima de jardins privats (%): 40 
-  Nombre d’aparcaments privats (plaça/habitatge): 1/1 
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 4. Usos admesos: 
 - Residencial: Un habitatge per parcel∙la. A l’àrea qualificada com a extensiva mixta I del nucli de 

Santanyí, no es permetrà l’ús d’habitatge en cap planta i si el públic en qualsevol d’elles. 
 
 Quant al compliment de les condicions establertes en la disposició addicional tercera del RLOUSM, 

aquests sectors compleixen amb les dues condicions establertes en aquesta disposició: 
 
1. L’execució de la xarxa de sanejament suposa un cost manifestament elevat.  
 
Això és conseqüència no només de l’execució de la xarxa interior sinó sobretot de la seva connexió a una 
xarxa general que la connecti amb la depuradora, tant per distància com per per les seves condicions 
geomorfològiques d’aquests nuclis que suposarà part de la xarxa hagi de funcionar per impulsió amb 
pous de reserva i estacions.  
 
Quant al tema dels costos de manteniment de la xarxa de sòl urbà una vegada instal·lada, aquests es 
poden estimar segons la següent justificació: 
 

 LONGITUD DE LA XARXA LOCAL DE CLAVEGUERAM 
 

LONGITUD DE LA Vials
XARXA LOCAL (ml)
Cap des Moro 5.023,00
Cala Llombards 9.173,00
Caló d'en Boira 2.155,00
Son Moja 4.258,00
S'Escaleta 866,00
TOTAL 21.475,00  

  
 No incloses les escomeses 
 
 LONGITUD DE LA XARXA GENERAL DE CLAVEGUERAM 
 
 Connexions exteriors de la xarxa local: 
 
- Longitud de les connexions exteriors de les xarxes locals a l’EDAR: 8.250 ml. 
- Unitats d’impulsió previstes: 10 
- Unitats d’escomeses previstes: 1.106 
 
 COST D’IMPLANTACIÓ DE LA XARXA LOCAL I GENERAL 
 
- Cost d’implantació de la xarxa local: 320 €/ml 
- Cost d’implantació de la xarxa general: 350 €/ml 
- Cost de l’unitat d’impulsió: 1.050 €/unt. 
- Cost per escomesa: 450 €/unt. 
 
 1. Xarxa local: 
 

COST Vials Cost Total
D'IMPLANTACIÓ (ml) (€/ml) (€)
Cap des Moro 5.023,00 320,00 1.607.360,00
Cala Llombards 9.173,00 320,00 2.935.360,00
Caló d'en Boira 2.155,00 320,00 689.600,00
Son Moja 4.258,00 320,00 1.362.560,00
S'Escaleta 866,00 320,00 277.120,00
TOTAL 21.475,00 6.872.000,00  

 
 2. Xarxa general i escomeses: 
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- Connexió exterior de la xarxa local: 8.250 ml x 350 €/ml: 2.887.500 €  
- Unitats d’impulsió: 10 x 1.050 €/unt: 10.050 € 
- Unitats d’escomeses previstes: 1.106 x 450 €/unt: 497.700 €  
- Total: 3.395.700 € 
 
 COST DE MANTENIMENT DE LA XARXA LOCAL I GENERAL 
 
 Cost estimat del manteniment de les xarxes de sanejament (se suposa que un 50% de la xarxa podrà 

funcionar per gravetat): 
 
- Cost de la xarxa per gravetat: 2 €/ml/any 
- Cost de la xarxa d’impulsió: 3 €/ml/any 
- Cost de manteniment de les estacions impulsores: 1.500 €/unt/any 
- Manteniment de les connexions: 30 €/unt/any 
 
- Xarxa per gravetat: (21.475 ml + 8.250 ml) x 50% x 2 €/ml/any: 29.725 €/any 
- Xarxa d’impulsió: 14.862,5 ml x 3 €/ml/any: 44.587,50 €/any 
- Cost de manteniment de les estacions impulsores: 10 unitats x 1.500 €/unt/any: 15.000 €/any 
- A aquests costos caldria afegir el corresponent al manteniment de les connexions de les parcel·les que 

pot estimar-se en: 1.106 unitats x 30 €/unt/any: 33.180 €/any 
- Total cost teòric de manteniment anual de la xarxa i estacions d’impulsió previst: 122.492,50 €/any. 

 
Aquests costos de manteniment hauran de formar part del pressupost municipal. 
 
COST DE L’ALTERNATIVA D’INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE LES FOSSES SÈPTIQUES 
INDIVIDUALS 
 
D’altra banda, a efectes comparatius, quant a la instal·lació de les fosses sèptiques en sòl urbà i el seu 
manteniment és necessari considerar: 
 

 1. Fosses sèptiques existents que compleixen amb el PHIB que s’han autoritzat amb informe previ 
favorable de la DGRH:  

 
- Cap des Moro: 2,65% 
- Cala Llombards: 4,98% 
- Caló d’en Boira (Cala Figuera): 13,72% 
- Son Moja (Cala Santanyí): 6,17% 
- S’Escaleta (Cala Santanyí): 1,75%   
 

FOSSES SÈPTIQUES Percentatge Densitat
ADAPTADES AL PHIB (%) habitatges habitatges
Cap des Moro 2,65% 231 6
Cala Llombards 4,98% 542 27
Caló d'en Boira 13,72% 116 16
Son Moja 6,17% 241 15
S'Escaleta 1,75% 67 1
TOTAL 1.197 65  

 
 2.  Fosses sèptiques existents, anteriors al 2006 i no homologades, que hauran de substituir-se per fosses 

sèptiques homologades en el termini previst en la norma:  
 
- Cap des Moro: 60,55% 
- Cala Llombards: 74,99% 
- Caló d’en Boira (Cala Figuera): 52,66% 
- Son Moja (Cala Santanyí): 72,25% 
- S’Escaleta (Cala Santanyí): 86,25%   
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FOSSES SÈPTIQUES NO Percentatge Densitat
ADAPTADES AL PHIB (%) habitatges habitatges
Cap des Moro 60,55% 231 140
Cala Llombards 70,52% 542 382
Caló d'en Boira 52,66% 116 61
Son Moja 72,25% 241 174
S'Escaleta 86,25% 67 58
TOTAL 1.197 815  

 
 3. Fosses sèptiques, a partir de l’aprovació d’aquesta modificació, que formaran part de les noves 

llicències i que constitueixen sòl vacant:  
 
- Cap des Moro: 36,80% 
- Cala Llombards: 24,50% 
- Caló d’en Boira (Cala Figuera): 33,62% 
- Son Moja (Cala Santanyí): 21,58% 
- S’Escaleta (Cala Santanyí): 12%   
 

FOSSES SÈPTIQUES Percentatge Densitat
SOBRE SÒL VACANT (%) habitatges habitatges
Cap des Moro 36,80% 231 85
Cala Llombards 24,50% 542 133
Caló d'en Boira 33,62% 116 39
Son Moja 21,58% 241 52
S'Escaleta 12,00% 67 8
TOTAL 1.197 317  

 
4. Quant als costos d’implantació de noves fosses sèptiques o substitució de les existents no 
homologades, així com dels cost de manteniment: 
 

- Cots substitució de les fosses sèptiques existents: 4.500 €/unt. 
- Costs d’implantació d’una fossa sèptica homologada: 3.000 €/unt. 
- Cost mitjà estimat de manteniment d’una fossa sèptica estanca: 180 €/mes x 12 mesos: 2.160 €/any/unt. 

 
 a. Costs de substitució de les fosses sèptiques existents i no homologades:  
 

COST DE SUBSTITUCIÓ Percentatge Densitat Cost Total
FOSSES NO ADAPTADES (%) habitatges (€/unt) (€)
Cap des Moro 60,55% 140 4.500 629.417,25
Cala Llombards 70,52% 382 4.500 1.719.945,00
Caló d'en Boira 52,66% 61 4.500 274.885,20
Son Moja 72,25% 174 4.500 783.551,25
S'Escaleta 86,25% 58 4.500 260.043,75
TOTAL 815 3.667.842,45  

 
 b. Costs d’implantació de les fosses sèptiques en les parcel·les vacants:  
 

COST D'IMPLANTACIÓ Percentatge Densitat Cost Total
FOSSES SÈPTIQUES (%) habitatges (€/unt) (€)
Cap des Moro 36,80% 85 3.000 255.024,00
Cala Llombards 24,50% 133 3.000 398.370,00
Caló d'en Boira 33,62% 39 3.000 116.997,60
Son Moja 21,58% 52 3.000 156.023,40
S'Escaleta 12,00% 8 3.000 24.120,00
TOTAL 317 950.535,00  

 
c. Cost de manteniment de les fosses sèptiques estanques:  
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COST MANTENIMENT Percentatge Densitat Cost Total
FOSSES SÈPTIQUES (%) habitatges (€/unt) (€)
Cap des Moro 100,00% 231 2.160 498.960,00
Cala Llombards 100,00% 542 2.160 1.170.720,00
Caló d'en Boira 100,00% 116 2.160 250.560,00
Son Moja 100,00% 241 2.160 520.560,00
S'Escaleta 100,00% 67 2.160 144.720,00
TOTAL 1.197 2.585.520,00  

 
Totos aquests costs, en aquest cas, han de ser assumit pels propietaris i no per l’ajuntament. 

 
COMPARACIÓ I JUSTIFICACIÓ 

 
Comparant els costos d’implantació i manteniment de la xarxa de sanejament amb els de instal·lació o 
substitució i manetniment de les fosses sèptiques en els sectors de sòl urbà considerats en aquesta 
modificació, resulta: 

 
- Cost públic municipal estimat d’implantació de la xarxa de sanejament: 10.267.700 € 
- Cost públic municipal estimat de manteniment de la xarxa de sanejament: 122.492,50 €/any. 
 
- Cost dels particulars estimat de substitució i d’implantació de noves fosses sèptiques: 4.727.548,62 € 
- Cost dels particulars estimat de manteniment de les fosses sèptiques: 2.585.520 €/any (en el supòsit de 

fosses sèptiques estanques). 
 
El cost d’implantació i manteniment de la xarxa de clavegueram és un cost públic a assumir per 
l’ajuntament, sent el d’implantació molt superior al de substitució de les fosses sèptiques existents i no 
estanques i de les noves pels particulars.  
 
Quant al cost de manteniment, el de la xarxa pública és un cost per al municipi inferior al que suposaria 
per als particulars el manteniment de les seves fosses sèptiques en cas de ser totes elles estanques i de la 
seva utilització tot l’any al límit de la seva capacitat. Cal considerar que les zones afectades per la 
modificació són principalment de segona residència, amb habitatges ocupats només a l’estiu, per la qual 
cosa aquests costos es veuran sensiblement reduïts. A més, d’implantar-se la xarxa, aquesta baixa 
ocupació i temporalitat suposaria el no funcionament correcte de la xarxa per falta de cabal. 
 

CÀLCUL CABDAL QUE Densitat màxima Cabdal Total
ARRIBARIA A LA XARXA habitatges habitants (l/hab/dia) (m3)
Cap des Moro 231 578 200 116
Cala Llombards 542 1.355 200 271
Caló d'en Boira 116 290 200 58
Son Moja 241 603 200 121
S'Escaleta 67 168 200 34
TOTAL 1.197 2.993 599  

 
En qualssevol cas, està justificada la sol·licitud d’exoneració pel cost elevat d’implantació de la xarxa 
enfront del sistema individualitzat de fosses sèptiques estanques. 
 
2. La seva implantació no suposa cap avantatge per al medi ambient. 

 
 Atès les característiques del terreny i la situació d’aquestes urbanitzacions prop de la costa, la 

implantació d’una xarxa de sanejament amb pous de recollida d’aigües residuals en la part baixa i 
estacions impulsores fins a la seva connexió amb la xarxa general, no suposa cap avantatge per al medi 
ambient.  

 
 En tractar-se d’urbanitzacions bàsicament de segona residència i tipologia unifamiliar aïllada l’evacuació 

mitjançant fosses sèptiques homologades i estanques, amb contractes de buidatge amb un gestor 
autoritzat, és una solució respectuosa amb el medi ambient.  
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 Com ja s’ha esmentat, d’implantar-se la xarxa, la baixa ocupació residencial i la temporalitat, ja que a 
l’hivern no funcionaria, suposaria una deterioració de la xarxa per falta de cabal. D’altra banda 
l’orografia dels nuclis és molt complexa per poder disposar d’una xarxa que funcionés per gravetat. 
Aquesta circumstància ha estat estudiada mitjançant la redacció d’un projecte de dotació del que, 
finalment, s’ha desistit. Per exemple, respecte dels nuclis de Son Moja i S’Escaleta: 

 
 SON MOJA 
 

Plànol de xarxes 

 
La zona tramada hauria de 
funcionar per impulsió. 

 
Perfil longitudinal d’un vial. 

 
 
 S’ESCALETA 
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Plànol de xarxes 

 
La zona tramada hauria de 
funcionar per impulsió. 

 
Perfil longitudinal d’un vial. 

 
 

Quant a les fosses sèptiques antigues i no estanques, aquestas hauran de substituir-se per altres 
homologades i estanques. A aquests efectes l’Ajuntament planificarà aquesta obligació en un període no 
superior a 8 anys. 

 
 MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA 
 
 Als efectes exposats, es proposa introduir una disposició addicional en les normes urbanístiques vigents 

amb el següent contingut: 
 
 DISPOSICIÓ ADDICIONAL. 
 D’acord amb la disposició addicional tercera del RLOUSM, per a l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat o 

equipament, no serà exigible l’existència de xarxa de sanejament per complir amb la condició de solar 
en els següents sectors de sòl urbà:  

- Cap des Moro 
- Cala Llombards 
- Caló d’en Boira (Cala Figuera) 
- Son Moja (Cala Santanyí) 
- S’Escaleta (Cala Santanyí)   
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 En tot cas, les fosses sèptiques que s’instal∙lin hauran de complir amb l’establert en el PHIB i, 
prèviament a la llicència, obtenir l’autorització de la DGRH. 

 
3.5.- Justificació del compliment de la normativa aplicable. 
 

La modificació proposada compleix amb la legislació vigent segons amb la següent justificació: 
 
1. 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 RDL 7/2015, de 30 d’octubre, les alteracions de l’ordenació uranística 
vigent observaran els tràmits procedimentals requerits per la legislació aplicable. En aquest cas, les 
modificacions de planejament s’han d’ajustar al mateix procediment que per a la seva formulació pel 
que, fins a la seva aprovació definitiva, s’haurà de donar compliment al tràmit d’aprovació inicial i 
provisional, així com a l’exposició pública corresponent. No obstant això, en el cas de municipis de més 
de 10.000 habitants i constituir modificació no estructurant, d’acord amb l’article 53 de la Llei 2/2014, 
de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, i 153 del RLOUSM, el propi ajuntament aprovarà definitivament 
la modificació sense el previ tràmit d’aprovació provisional. 
 
En aquest cas, Santanyí compta amb 11.220 habitants (2016), encara que serà el Consell de Mallorca, 
d’acord amb el RLOUSM, qui en el seu informe determinarà si aquesta modificació té o no el caràcter 
d’estructurant.  
 
També s’haurà de tenir en compte l’assenyalat en el RDL 7/2015, de 30 d’octubre que pugui afectar a 
determinats aspectes del planejament segons se cita i desenvolupa en la present memòria. Així l’apartat 3 
de l’article 70ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim 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:  
 
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, la modificació de les NS no ha incidit sobre l’aprofitament del sòl pel que no 
existeix la necesariedad de fer constar en l’expedient la identitat de tots els propietaris o titulars d’altres 
drets reals sobre les finques afectades durant els cinc anys anteriors a la seva iniciació. 
 
2. Legislació autonòmica. 
 
L’article 58 de la referida LOUS i l’article 171 del RLOUSM, assenyalen que la modificació de 
qualsevol dels elements d’un instrument de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes 
disposicions que regeixen la seva formació. A més, d’acord amb l’apartat 6, en 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 dels paràmetres d’edificabilitat o de densitat vigents, bé una 
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modificació dels usos del sòl, han d’incorporar a l’expedient que es tramita, en els apartats 
corresponents de la memòria informativa, la identitat de totes les persones propietàries o titulars 
d’altres drets reals sobre les finques afectades durant 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, ens trobem que aquesta modificació no suposa un canvi d’ús ni 
d’edificabilitat. 

 
D’altra banda i en el present cas, d’acord amb l’assenyalat en l’article 57 de la LOUS i 171 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 sòl, o de les determinacions per al seu 
desenvolupament urbanístic, així com les disfuncions derivades de l’esgotament de la capacitat del pla 
per necessitats reals de sòl per determinats usos i activitats econòmiques. 
 
Finalment, segons l’article 63 de la LOUS i 81 del RLOUSM, l’acord d’aprovació definitiva i el 
contingut documental, a més de publicar-se en el BOIB i punt d’accés electrònic de l’ajuntament, s’haurà 
de comunicar al Consell de Mallorca i a l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes Balears. 
 
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). A més, el planejament 
de Santanyí es troba en tràmit d’adaptació. 
 

3.6.- Relació i justificació de les modificacions dels plànols. 
 

Aquesta modificació no afecta a la cartografia del planejament. 
 
04.- ESTUDI ECONÒMIC i FINANCER I PROGRAMA D’ACTUACIÓ 
 

Aquesta modificació puntual no afecta ni suposa alteració de l’Estudi Econòmic i Financer del 
planejament vigent. Quant al programa d’actuació, les NS manquen del referit programa d’actuació.  

 
05.- MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 

L’article 22.4 del RDL 7/2015, de 30 d’octubre, estableix que la documentació dels 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 dels serveis resultants, així 
com la suficiència i adequació de sòl destinat a usos productius.  
 
D’altra banda, l’article 36 de la Llei 2/2014, de 25 de març, 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 modificació de cap sector de gestió urbanística pel que no és necessari 
el compliment del referit informe de sostenibilitat econòmica. 

 
06.-      INFORME I MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
 

Segons l’article 9 de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, els plans 
i programes i les seves modificacions seran objecte d’una avaluació ambiental estratègica simplificada, 
d’acord amb els criteris de l’annex 4, quan així ho decideixi l’òrgan ambiental per constituir 
modificacions menors. 
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En aquest cas, es considera que aquesta modificació constitueix una modificació menor pel que, sempre 
que l’òrgan ambiental així ho consideri, estarà subjecte al procediment d’avaluació ambiental per no 
complir els requisits de l’apartat 4t de l’article 9, encara que requerirà d’avaluació ambiental 
simplificada. 
 

07.- RESUM EXECUTIU DEL PLANEJAMENT 
 

En compliment de l’article 25 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, article 37 de la Llei 
2/2014, de 25 de març, i 82 del RLOUSM, s’annexa el document de resum executiu del planejament. 

 
Santanyí, juliol de 2017 
 

 
 
José Mª Mayol Comas 
Antoni Ramis Ramos 
ARQUITECTES 
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NORMES URBANÍSTIQUES 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
D’acord amb la disposició addicional tercera del RLOUSM, per a l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat o 
equipament, no serà exigible l’existència de xarxa de sanejament per complir amb la condició de solar en els 
següents sectors de sòl urbà:  
 
- Cap des Moro 
- Cala Llombards 
- Caló d’en Boira (Cala Figuera) 
- Son Moja (Cala Santanyí) 
- S’Escaleta (Cala Santanyí)   
 
En tot cas, les fosses sèptiques que s’instal·lin hauran de complir amb l’establert en el PHIB i, prèviament a la 
llicència, obtenir l’autorització de la DGRH. 


