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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

29 d'abril del 2016

Iniciativa presentada per
El/La portaveu :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Autor/a de la iniciativa : Margarita PROHENS I RIGO
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ DE LLEI
Regulació : Articles 130 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència
Motivació del procediment d'urgència: El proper 23 de juny finalitza la vigència de la norma, que
es fixava per un termini de tres anys des de l'entrada en vigor del Decret Llei 4/2013, de 21 de
juny, de regulació provisional de les noves edificacions en nuclis residencials sense xarxa de
sanejament. Per tant es fa necessari i urgent que l'estudi, debat i l'aprovació, si escau, es faci
abans d'aquesta data.
Títol de la iniciativa :
PRÒPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA DE LA
LLEI 2/2014, DE 25 DE MARÇ, D’ORDENACIÓ I ÚS DEL SÒL
Contingut de la iniciativa :
La disposició transitòria 4a de la Llei d'ordenació i ús del sòl fixa un règim transitori per als sòls
urbans que no disposen del servei de sanejament. Concretament, disposa aquesta norma: «En
els sòls urbans d‘ús predominantment residencial existents en la data que aquesta llei 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 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 la llicència s‘atorgui dins els tres anys comptadors des de l‘entrada en vigor del Decret Llei
4/2013, de 21 de juny, de regulació provisional de les noves edificacions en nuclis residencials
sense xarxa de sanejament.
El compliment del requisit que preveu la lletra b) anterior s‘ha d‘acreditar amb un informe de
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l‘administració competent en recursos hídrics, que té el caràcter de determinant, el qual s‘ha
d‘emetre dins el termini de dos mesos des que se sol·liciti i abans que s‘atorgui la llicència».

Amb aquesta disposició transitòria s’ha permès l’edificació d'habitatges unifamiliars a aquests sòls
urbans garantint la implantació d’un sistema de tractament de les aigües residuals homologat i
supervisat per l'administració, i a més, assegurant la futura connexió de l'habitatge al servei de
clavegueram, una vegada que aquest s'implanti al nucli de què es tracti.
No obstant això, el proper 23 de juny finalitza la vigència d’aquesta norma, que es fixava per un
termini de tres anys des de l'entrada en vigor del Decret Llei 4/2013, de 21 de juny, de regulació
provisional de les noves edificacions en nuclis residencials sense xarxa de sanejament. Com s'ha
posat de manifest des d'alguns municipis, dificultats econòmiques o d'indole tècnica no han fet
possible en alguns casos tenir implantat de forma efectiva el servei de clavegueram a tots aquests
sòls urbans en què hi mancava. Això suposa que, a partir d’aquesta data, les persones que
vulguin edificar un habitatge a aquests nuclis no ho podran fer fins que aquesta implantació es faci
efectiva, provocant un greu perjudici a aquests propietaris.
Per altra banda, perllongar en el temps la vigència d'aquesta norma s'ha comprovat que no
suposa cap minva dels interessos generals ni implica cap càrrega especialment rellevant per al
medi ambient.
Per tot això, i a l’empara del que preveuen els articles 22, 23 i 30.3 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, es formula la següent Llei:
Artícle únic. Modificació de la Disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl.
Es modifica la lletra d) de la Disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, que queda redactada de la següent manera:
«d) Que la llicència s‘atorgui dins els sis anys comptadors des de l‘entrada en vigor del Decret Llei
4/2013, de 21 de juny, de regulació provisional de les noves edificacions en nuclis residencials
sense xarxa de sanejament.»
Disposició final.La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el butlletí oficial de les Illes
Balears.
Antecedents :
- Constitució Espanyola
- Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
- Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl.
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