
Expedient Obra Major i Menor 2018/2081 - 177
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE CAS FRARE   25  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data 23/11/2018, el primer tinent de batle, regidor de Promoció Econòmica i 
Urbanisme, va dictar la resolució següent:

<< Exp. d’obres núm. 2018/2081 - 177

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència d’obres 
per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 25;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en data 
11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte del projecte 
de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de constar inscrita en el 
registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de 
parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 d’Instal·lacions 
energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de l’article 62 d’Instal·lació 
d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les aigües pluvials de les Normes 
Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la producció 
d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) d’aerotèrmia, geotèrmia o 
hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres següents condicions: a) La bomba de 
calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF (SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia 
elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al que s’obtindria mitjançant la corresponent 
instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són 



iguals o inferiors a les que s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars 
tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el registre 
de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de parcel·lació 
atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 29 de 
maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 25, segons el projecte bàsic dels arquitectes Francisco 
Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva concessió, d’acord 
amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS). La manca de 
presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels 
efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el batle d'aquest Ajuntament, 
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat 
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la 
recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi 
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. 
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 de 29 
d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de les 
reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 2016) al 
termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb l'article 24 i la 
disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.>>

Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 294.402,65 €



Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el projecte, 
amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar l’adequació 
del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan municipal 
competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar les obres. Si l’òrgan 
municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les determinacions del projecte bàsic 
d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització immediata de les obres i la iniciació 
d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries d’Artà, 
així com la resta de la normativa que correspon.



Expedient Obra Major i Menor 2018/2089 - 184
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE CAS FRARE   21  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data 23/11/2018, el primer tinent de batle, regidor de Promoció Econòmica i 
Urbanisme, va dictar la resolució següent:

<< Exp. d’obres núm. 2018/2089 - 184

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència d’obres 
per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 21;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en data 
11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte del projecte 
de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de constar inscrita en el 
registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de 
parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 d’Instal·lacions 
energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de l’article 62 d’Instal·lació 
d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les aigües pluvials de les Normes 
Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la producció 
d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) d’aerotèrmia, geotèrmia o 
hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres següents condicions: a) La bomba de 
calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF (SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia 
elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al que s’obtindria mitjançant la corresponent 
instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són 



iguals o inferiors a les que s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars 
tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el registre 
de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de parcel·lació 
atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 29 de 
maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 21, segons el projecte bàsic dels arquitectes Francisco 
Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva concessió, d’acord 
amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS). La manca de 
presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels 
efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el batle d'aquest Ajuntament, 
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat 
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la 
recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi 
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. 
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 de 29 
d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de les 
reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 2016) al 
termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb l'article 24 i la 
disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.>>



Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 234.543,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el projecte, 
amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar l’adequació 
del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan municipal 
competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar les obres. Si l’òrgan 
municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les determinacions del projecte bàsic 
d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització immediata de les obres i la iniciació 
d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries d’Artà, 
així com la resta de la normativa que correspon.



Expedient Obra Major i Menor 2018/2084 - 179
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE L'ERMITA SEBASTIA MASSANET I PONS   12  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data 23/11/2018, el primer tinent de batle, regidor de Promoció Econòmica i 
Urbanisme, va dictar la resolució següent:

<<Exp. d’obres núm. 2018/2084 - 179

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència d’obres 
per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de l'Ermità Sebastià Massanet i Pons, 
núm. 12;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

““Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en data 
11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte del projecte 
de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de constar inscrita en el 
registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de 
parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 d’Instal·lacions 
energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de l’article 62 d’Instal·lació 
d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les aigües pluvials de les Normes 
Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la producció 
d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) d’aerotèrmia, geotèrmia o 
hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres següents condicions: a) La bomba de 
calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF (SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia 
elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al que s’obtindria mitjançant la corresponent 
instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són 



iguals o inferiors a les que s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars 
tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el registre 
de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de parcel·lació 
atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina, en el c/ de l'Ermità Sebastià Massanet i Pons, núm. 12, segons el projecte bàsic 
dels arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan, entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva concessió, d’acord 
amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS). La manca de 
presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels 
efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el batle d'aquest Ajuntament, 
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat 
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la 
recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi 
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. 
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 de 29 
d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de les 
reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 2016) al 
termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb l'article 24 i la 
disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.>>



Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 230.069,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el projecte, 
amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar l’adequació 
del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan municipal 
competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar les obres. Si l’òrgan 
municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les determinacions del projecte bàsic 
d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització immediata de les obres i la iniciació 
d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries d’Artà, 
així com la resta de la normativa que correspon.



Expedient Obra Major i Menor 2018/2088 - 183
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE L'ERMITA SEBASTIA MASSANET I PONS   16  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data 23/11/2018, el primer tinent de batle, regidor de Promoció Econòmica i 
Urbanisme, va dictar la resolució següent:

<<Exp. d’obres núm. 2018/2088 - 183

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència d’obres 
per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de l'Ermità Sebastià Massanet i Pons, 
núm. 16;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

““Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en data 
11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte del projecte 
de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de constar inscrita en el 
registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de 
parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 d’Instal·lacions 
energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de l’article 62 d’Instal·lació 
d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les aigües pluvials de les Normes 
Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la producció 
d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) d’aerotèrmia, geotèrmia o 
hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres següents condicions: a) La bomba de 
calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF (SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia 
elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al que s’obtindria mitjançant la corresponent 
instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són 



iguals o inferiors a les que s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars 
tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el registre 
de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de parcel·lació 
atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina, en el c/ de l'Ermità Sebastià Massanet i Pons, núm. 16, segons el projecte bàsic 
dels arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan, entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva concessió, d’acord 
amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS). La manca de 
presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels 
efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el batle d'aquest Ajuntament, 
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat 
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la 
recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi 
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. 
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 de 29 
d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de les 
reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 2016) al 
termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb l'article 24 i la 
disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.



Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 230.069,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el projecte, 
amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar l’adequació 
del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan municipal 
competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar les obres. Si l’òrgan 
municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les determinacions del projecte bàsic 
d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització immediata de les obres i la iniciació 
d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries d’Artà, 
així com la resta de la normativa que correspon.



Expedient Obra Major i Menor 2018/2082 - 178
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE L'ERMITA SEBASTIA MASSANET I PONS   20  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data 23/11/2018, el primer tinent de batle, regidor de Promoció Econòmica i 
Urbanisme, va dictar la resolució següent:

<< Exp. d’obres núm. 2018/2082 - 178

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència d’obres 
per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de l'Ermità Sebastià Massanet i Pons, 
núm.  20;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en data 
11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte del projecte 
de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de constar inscrita en el 
registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de 
parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 d’Instal·lacions 
energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de l’article 62 d’Instal·lació 
d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les aigües pluvials de les Normes 
Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la producció 
d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) d’aerotèrmia, geotèrmia o 
hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres següents condicions: a) La bomba de 
calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF (SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia 
elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al que s’obtindria mitjançant la corresponent 
instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són 



iguals o inferiors a les que s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars 
tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el registre 
de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de parcel·lació 
atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina, en el c/ de l'Ermità Sebastià Massanet i Pons, núm.  20, segons el projecte bàsic 
dels arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan, entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva concessió, d’acord 
amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS). La manca de 
presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels 
efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el batle d'aquest Ajuntament, 
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat 
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la 
recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi 
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. 
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 de 29 
d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de les 
reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 2016) al 
termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb l'article 24 i la 
disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.>>



Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 230.069,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el projecte, 
amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar l’adequació 
del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan municipal 
competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar les obres. Si l’òrgan 
municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les determinacions del projecte bàsic 
d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització immediata de les obres i la iniciació 
d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries d’Artà, 
així com la resta de la normativa que correspon.



Expedient Obra Major i Menor 2018/2094 - 188
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE L'ERMITA SEBASTIA MASSANET I PONS   24 
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data 23/11/2018, el primer tinent de batle, regidor de Promoció Econòmica i 
Urbanisme, va dictar la resolució següent:

<< Exp. d’obres núm. 2018/2094 - 188

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència d’obres 
per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de l’Ermità Sebastià Massanet i Pons, 
núm. 24;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en data 
11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte del projecte 
de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de constar inscrita en el 
registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de 
parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 d’Instal·lacions 
energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de l’article 62 d’Instal·lació 
d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les aigües pluvials de les Normes 
Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la producció 
d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) d’aerotèrmia, geotèrmia o 
hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres següents condicions: a) La bomba de 
calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF (SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia 
elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al que s’obtindria mitjançant la corresponent 
instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són 



iguals o inferiors a les que s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars 
tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el registre 
de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de parcel·lació 
atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 29 de 
maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina, en el c/ de l’Ermità Sebastià Massanet i Pons, núm. 24, segons el projecte bàsic 
dels arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva concessió, d’acord 
amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS). La manca de 
presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels 
efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el batle d'aquest Ajuntament, 
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat 
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la 
recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi 
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. 
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 de 29 
d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de les 
reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 2016) al 
termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb l'article 24 i la 
disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.>>

Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 230.069,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan



Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el projecte, 
amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar l’adequació 
del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan municipal 
competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar les obres. Si l’òrgan 
municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les determinacions del projecte bàsic 
d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització immediata de les obres i la iniciació 
d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries d’Artà, 
així com la resta de la normativa que correspon.
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Expedient Obra Major i Menor 2018/2085 - 180
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE L'ERMITA SEBASTIA MASSANET I PONS,  26  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data de 22/11/2018, el primer tinent de batle, regidor delegat de promoció 
econòmica i urbanisme, va dictar la resolució següent:

˂˂Exp. d’obres núm. 2018/2085 - 180

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència 
d’obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de l’Ermità Sebastià 
Massanet i Pons, núm. 26;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en 
data 11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte 
del projecte de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de 
constar inscrita en el registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat 
d’acord amb la llicència de parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 
d’Instal·lacions energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de 
l’article 62 d’Instal·lació d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les 
aigües pluvials de les Normes Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la 
producció d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) 
d’aerotèrmia, geotèrmia o hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres 
següents condicions: a) La bomba de calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF 
(SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al 
que s’obtindria mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les 



2

emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són iguals o inferiors a les que 
s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el 
registre de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència 
de parcel·lació atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de l’Ermità Sebastià Massanet i Pons, núm. 26, segons 
el projecte bàsic dels arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan entrat 
en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva 
concessió, d’acord amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del 
sòl (LOUS). La manca de presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, 
per ministeri legal, l’extinció dels efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de 
sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el 
batle d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció 
de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar 
directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat Contenciós Administratiu de 
Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció de la 
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o 
s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 
de 29 d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de 
les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 
2016) al termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb 



3

l'article 24 i la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.˃˃
 

Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 230.069,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan 

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el 
projecte, amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar 
l’adequació del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que 
l’òrgan municipal competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar 
les obres. Si l’òrgan municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les 
determinacions del projecte bàsic d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització 
immediata de les obres i la iniciació d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries 
d’Artà, així com la resta de la normativa que correspon.



Expedient Obra Major i Menor 2018/2092 - 187
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE CAS FRARE    1  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data 23/11/2018, el primer tinent de batle, regidor de Promoció Econòmica i 
Urbanisme, va dictar la resolució següent:

<< Exp. d’obres núm. 2018/2092 - 187

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència d’obres 
per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 1;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en data 
11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte del projecte 
de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de constar inscrita en el 
registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de 
parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 d’Instal·lacions 
energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de l’article 62 d’Instal·lació 
d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les aigües pluvials de les Normes 
Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la producció 
d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) d’aerotèrmia, geotèrmia o 
hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres següents condicions: a) La bomba de 
calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF (SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia 
elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al que s’obtindria mitjançant la corresponent 
instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són 



iguals o inferiors a les que s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars 
tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el registre 
de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de parcel·lació 
atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 29 de 
maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 1, segons el projecte bàsic dels arquitectes Francisco 
Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva concessió, d’acord 
amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS). La manca de 
presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels 
efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el batle d'aquest Ajuntament, 
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat 
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la 
recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi 
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. 
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 de 29 
d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de les 
reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 2016) al 
termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb l'article 24 i la 
disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.>>



Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 212.432,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el projecte, 
amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar l’adequació 
del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan municipal 
competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar les obres. Si l’òrgan 
municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les determinacions del projecte bàsic 
d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització immediata de les obres i la iniciació 
d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries d’Artà, 
així com la resta de la normativa que correspon.



Expedient Obra Major i Menor 2018/2095 - 189
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE CAS FRARE    5  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data 22/11/2018, el primer tinent de batle, regidor de Promoció Econòmica i 
Urbanisme, va dictar la resolució següent:

<<Exp. d’obres núm. 2018/2095 - 189

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència d’obres 
per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 5;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en data 
11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte del projecte 
de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de constar inscrita en el 
registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de 
parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 d’Instal·lacions 
energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de l’article 62 d’Instal·lació 
d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les aigües pluvials de les Normes 
Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la producció 
d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) d’aerotèrmia, geotèrmia o 
hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres següents condicions: a) La bomba de 
calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF (SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia 
elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al que s’obtindria mitjançant la corresponent 
instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són 



iguals o inferiors a les que s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars 
tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el registre 
de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de parcel·lació 
atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 5, segons el projecte bàsic dels arquitectes Francisco 
Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan, entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva concessió, d’acord 
amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS). La manca de 
presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels 
efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el batle d'aquest Ajuntament, 
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat 
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la 
recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi 
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. 
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 de 29 
d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de les 
reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 2016) al 
termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb l'article 24 i la 
disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.>>



Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 264.839,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el projecte, 
amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar l’adequació 
del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan municipal 
competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar les obres. Si l’òrgan 
municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les determinacions del projecte bàsic 
d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització immediata de les obres i la iniciació 
d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries d’Artà, 
així com la resta de la normativa que correspon.



Expedient Obra Major i Menor 2018/2087 - 182
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE CAS FRARE    7  -        10
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data 22/11/2018, el primer tinent de batle, regidor de Promoció Econòmica i 
Urbanisme, va dictar la resolució següent:

<< Exp. d’obres núm. 2018/2087 - 182

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència d’obres 
per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 7;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en data 
11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte del projecte 
de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de constar inscrita en el 
registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de 
parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 d’Instal·lacions 
energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de l’article 62 d’Instal·lació 
d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les aigües pluvials de les Normes 
Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la producció 
d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) d’aerotèrmia, geotèrmia o 
hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres següents condicions: a) La bomba de 
calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF (SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia 
elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al que s’obtindria mitjançant la corresponent 
instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són 



iguals o inferiors a les que s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars 
tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el registre 
de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de parcel·lació 
atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 7, segons el projecte bàsic dels arquitectes Francisco 
Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan, entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva concessió, d’acord 
amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS). La manca de 
presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels 
efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el batle d'aquest Ajuntament, 
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat 
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la 
recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi 
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. 
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 de 29 
d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de les 
reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 2016) al 
termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb l'article 24 i la 
disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.>>



Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 264.839,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el projecte, 
amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar l’adequació 
del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan municipal 
competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar les obres. Si l’òrgan 
municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les determinacions del projecte bàsic 
d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització immediata de les obres i la iniciació 
d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries d’Artà, 
així com la resta de la normativa que correspon.
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Expedient Obra Major i Menor 2018/2097 - 190
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF A03182060

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE CAS FRARE,15  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data 21/11/2018, el primer tinent de batle, regidor delegat de promoció 
econòmica i urbanisme, va dictar la resolució següent:

˂˂Exp. d’obres núm. 2018/2097 - 190

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència 
d’obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, 15;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en 
data 11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte 
del projecte de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de 
constar inscrita en el registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat 
d’acord amb la llicència de parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 
d’Instal·lacions energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de 
l’article 62 d’Instal·lació d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les 
aigües pluvials de les Normes Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la 
producció d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) 
d’aerotèrmia, geotèrmia o hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres 
següents condicions: a) La bomba de calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF 
(SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al 
que s’obtindria mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les 
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emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són iguals o inferiors a les que 
s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el 
registre de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència 
de parcel·lació atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 15, segons el projecte bàsic dels 
arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva 
concessió, d’acord amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del 
sòl (LOUS). La manca de presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, 
per ministeri legal, l’extinció dels efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de 
sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el 
batle d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció 
de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar 
directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat Contenciós Administratiu de 
Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció de la 
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o 
s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 
de 29 d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de 
les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 
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2016) al termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb 
l'article 24 i la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.˃˃

Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 234.543,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el 
projecte, amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar 
l’adequació del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que 
l’òrgan municipal competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar 
les obres. Si l’òrgan municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les 
determinacions del projecte bàsic d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització 
immediata de les obres i la iniciació d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries 
d’Artà, així com la resta de la normativa que correspon.
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Expedient Obra Major i Menor 2018/2090 - 185
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE CAS FRARE, 17 
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data de 22/11/2018, el primer tinent de batle, regidor delegat de promoció 
econòmica i urbanisme, va dictar la resolució següent:

“Exp. d’obres núm. 2018/2090 - 185

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència 
d’obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 
17;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en 
data 11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte 
del projecte de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de 
constar inscrita en el registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat 
d’acord amb la llicència de parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 
d’Instal·lacions energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de 
l’article 62 d’Instal·lació d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les 
aigües pluvials de les Normes Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la 
producció d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) 
d’aerotèrmia, geotèrmia o hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres 
següents condicions: a) La bomba de calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF 
(SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al 
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que s’obtindria mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les 
emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són iguals o inferiors a les que 
s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el 
registre de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència 
de parcel·lació atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 17, segons el projecte bàsic dels 
arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva 
concessió, d’acord amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del 
sòl (LOUS). La manca de presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, 
per ministeri legal, l’extinció dels efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de 
sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el 
batle d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció 
de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar 
directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat Contenciós Administratiu de 
Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció de la 
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o 
s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 
de 29 d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de 
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les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 
2016) al termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb 
l'article 24 i la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.”

Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 234.543,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan 

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el 
projecte, amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar 
l’adequació del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que 
l’òrgan municipal competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar 
les obres. Si l’òrgan municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les 
determinacions del projecte bàsic d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització 
immediata de les obres i la iniciació d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries 
d’Artà, així com la resta de la normativa que correspon.
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Expedient Obra Major i Menor 2018/2086 - 181
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE CAS FRARE, 19  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data de 22/11/2018, el primer tinent de batle, regidor delegat de promoció 
econòmica i urbanisme, va dictar la resolució següent:

“Exp. d’obres núm. 2018/2086 - 181

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència d’obres 
per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 19;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en data 
11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte del projecte 
de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de constar inscrita en el 
registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de 
parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 d’Instal·lacions 
energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de l’article 62 d’Instal·lació 
d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les aigües pluvials de les Normes 
Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la producció 
d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) d’aerotèrmia, geotèrmia o 
hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres següents condicions: a) La bomba de 
calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF (SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia 
elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al que s’obtindria mitjançant la corresponent 
instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són 
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iguals o inferiors a les que s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars 
tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el registre 
de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de parcel·lació 
atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 29 de 
maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 19, segons el projecte bàsic dels arquitectes Francisco 
Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva concessió, d’acord 
amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS). La manca de 
presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels 
efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el batle d'aquest Ajuntament, 
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat 
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la 
recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi 
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. 
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 de 29 
d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de les 
reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 2016) al 
termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb l'article 24 i la 
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disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.”

Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 234.543,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el projecte, 
amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar l’adequació 
del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan municipal 
competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar les obres. Si l’òrgan 
municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les determinacions del projecte bàsic 
d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització immediata de les obres i la iniciació 
d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries d’Artà, 
així com la resta de la normativa que correspon.
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Expedient Obra Major i Menor 2018/2091 - 186
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE L'ERMITA SEBASTIA MASSANET I PONS,  2  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data de 22/11/2018, el primer tinent de batle, regidor delegat de promoció 
econòmica i urbanisme, va dictar la resolució següent:

“Exp. d’obres núm. 2018/2091 - 186

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència 
d’obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de l’Ermità Sebastià 
Massanet i Pons, núm. 2;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en 
data 11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte 
del projecte de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de 
constar inscrita en el registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat 
d’acord amb la llicència de parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 
d’Instal·lacions energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de 
l’article 62 d’Instal·lació d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les 
aigües pluvials de les Normes Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la 
producció d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) 
d’aerotèrmia, geotèrmia o hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres 
següents condicions: a) La bomba de calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF 
(SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al 
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que s’obtindria mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les 
emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són iguals o inferiors a les que 
s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el 
registre de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència 
de parcel·lació atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de l’Ermità Sebastià Massanet i Pons, núm. 2, segons 
el projecte bàsic dels arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan entrat 
en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva 
concessió, d’acord amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del 
sòl (LOUS). La manca de presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, 
per ministeri legal, l’extinció dels efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de 
sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el 
batle d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció 
de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar 
directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat Contenciós Administratiu de 
Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció de la 
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o 
s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
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Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 
de 29 d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de 
les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 
2016) al termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb 
l'article 24 i la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.”

Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 212.432,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el 
projecte, amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar 
l’adequació del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que 
l’òrgan municipal competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar 
les obres. Si l’òrgan municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les 
determinacions del projecte bàsic d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització 
immediata de les obres i la iniciació d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries 
d’Artà, així com la resta de la normativa que correspon.
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Expedient Obra Major i Menor 2018/2066 - 164
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF A03182060

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE CAS FRARE, 11  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data de 21/11/2018, el primer tinent de batle, regidor delegat de promoció 
econòmica i urbanisme, va dictar la resolució següent:

˂˂Exp. d’obres núm. 2018/2066 - 164

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència 
d’obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 
11;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en 
data 11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte 
del projecte de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de 
constar inscrita en el registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat 
d’acord amb la llicència de parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 
d’Instal·lacions energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de 
l’article 62 d’Instal·lació d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les 
aigües pluvials de les Normes Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la 
producció d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) 
d’aerotèrmia, geotèrmia o hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres 
següents condicions: a) La bomba de calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF 
(SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al 
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que s’obtindria mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les 
emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són iguals o inferiors a les que 
s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el 
registre de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència 
de parcel·lació atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 11, segons el projecte bàsic dels 
arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva 
concessió, d’acord amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del 
sòl (LOUS). La manca de presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, 
per ministeri legal, l’extinció dels efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de 
sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el 
batle d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció 
de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar 
directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat Contenciós Administratiu de 
Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció de la 
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o 
s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 
de 29 d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de 
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les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 
2016) al termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb 
l'article 24 i la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.˃˃

Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 234.543,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el 
projecte, amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar 
l’adequació del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que 
l’òrgan municipal competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar 
les obres. Si l’òrgan municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les 
determinacions del projecte bàsic d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització 
immediata de les obres i la iniciació d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries 
d’Artà, així com la resta de la normativa que correspon.



Expedient Obra Major i Menor 2018/2074 - 170
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE L'ERMITA SEBASTIA MASSANET I PONS    4 
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data 22/11/2018, el primer tinent de batle, regidor de Promoció Econòmica i 
Urbanisme, va dictar la resolució següent:

<< Exp. d’obres núm. 2018/2074 - 170

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència d’obres 
per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de l'Ermità Sebastià Massanet i Pons, 
núm. 4;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en data 
11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte del projecte 
de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de constar inscrita en el 
registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de 
parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 d’Instal·lacions 
energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de l’article 62 d’Instal·lació 
d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les aigües pluvials de les Normes 
Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la producció 
d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) d’aerotèrmia, geotèrmia o 
hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres següents condicions: a) La bomba de 
calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF (SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia 
elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al que s’obtindria mitjançant la corresponent 
instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són 



iguals o inferiors a les que s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars 
tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el registre 
de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de parcel·lació 
atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina, en el c/ de l'Ermità Sebastià Massanet i Pons, núm. 4, segons el projecte bàsic 
dels arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan, entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva concessió, d’acord 
amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS). La manca de 
presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels 
efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el batle d'aquest Ajuntament, 
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat 
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la 
recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi 
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. 
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 de 29 
d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de les 
reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 2016) al 
termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb l'article 24 i la 
disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.>>



Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 230.069,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el projecte, 
amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar l’adequació 
del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan municipal 
competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar les obres. Si l’òrgan 
municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les determinacions del projecte bàsic 
d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització immediata de les obres i la iniciació 
d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries d’Artà, 
així com la resta de la normativa que correspon.
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Expedient Obra Major i Menor 2018/2071 - 168
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF A03182060

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE L'ERMITA SEBASTIA MASSANET I PONS , 6  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data de 21/11/2018, el primer tinent de batle, regidor delegat de promoció 
econòmica i urbanisme, va dictar la resolució següent:

˂˂Exp. d’obres núm. 2018/2071 - 168

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència 
d’obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de l’Ermità Sebastià 
Massanet i Pons, núm. 6;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en 
data 11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte 
del projecte de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de 
constar inscrita en el registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat 
d’acord amb la llicència de parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 
d’Instal·lacions energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de 
l’article 62 d’Instal·lació d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les 
aigües pluvials de les Normes Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la 
producció d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) 
d’aerotèrmia, geotèrmia o hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres 
següents condicions: a) La bomba de calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF 
(SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al 
que s’obtindria mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les 



2

emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són iguals o inferiors a les que 
s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el 
registre de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència 
de parcel·lació atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de l’Ermità Sebastià Massanet i Pons, núm. 6, segons 
el projecte bàsic dels arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan entrat 
en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva 
concessió, d’acord amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del 
sòl (LOUS). La manca de presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, 
per ministeri legal, l’extinció dels efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de 
sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el 
batle d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció 
de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar 
directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat Contenciós Administratiu de 
Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció de la 
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o 
s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 
de 29 d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de 
les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 
2016) al termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb 
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l'article 24 i la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.˃˃
 

Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 230.069,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el 
projecte, amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar 
l’adequació del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que 
l’òrgan municipal competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar 
les obres. Si l’òrgan municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les 
determinacions del projecte bàsic d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització 
immediata de les obres i la iniciació d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries 
d’Artà, així com la resta de la normativa que correspon.



Expedient Obra Major i Menor 2018/2078 - 174
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE L'ERMITA SEBASTIA MASSANET I PONS    8  -        24
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data 23/11/2018, el primer tinent de batle, regidor de Promoció Econòmica i 
Urbanisme, va dictar la resolució següent:

<< Exp. d’obres núm. 2018/2078 - 174

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència d’obres 
per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de l’Ermità Sebastià Massanet i Pons, 
núm. 8;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en data 
11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte del projecte 
de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de constar inscrita en el 
registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de 
parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 d’Instal·lacions 
energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de l’article 62 d’Instal·lació 
d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les aigües pluvials de les Normes 
Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la producció 
d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) d’aerotèrmia, geotèrmia o 
hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres següents condicions: a) La bomba de 
calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF (SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia 
elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al que s’obtindria mitjançant la corresponent 
instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són 



iguals o inferiors a les que s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars 
tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el registre 
de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de parcel·lació 
atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 29 de 
maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina, en el c/ de l’Ermità Sebastià Massanet i Pons, núm. 8, segons el projecte bàsic 
dels arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva concessió, d’acord 
amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS). La manca de 
presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels 
efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el batle d'aquest Ajuntament, 
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat 
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la 
recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi 
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. 
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 de 29 
d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de les 
reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 2016) al 
termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb l'article 24 i la 
disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.>>

Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 230.069,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan



Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el projecte, 
amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar l’adequació 
del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan municipal 
competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar les obres. Si l’òrgan 
municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les determinacions del projecte bàsic 
d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització immediata de les obres i la iniciació 
d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries d’Artà, 
així com la resta de la normativa que correspon.



Expedient Obra Major i Menor 2018/2077 - 173
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE L'ERMITA SEBASTIA MASSANET I PONS   10  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data 22/11/2018, el primer tinent de batle, regidor de Promoció Econòmica i 
Urbanisme, va dictar la resolució següent:

<<Exp. d’obres núm. 2018/2077 - 173

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència d’obres 
per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de l'Ermità Sebastia Massanet i Pons, 
núm. 10;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en data 
11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte del projecte 
de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de constar inscrita en el 
registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de 
parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 d’Instal·lacions 
energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de l’article 62 d’Instal·lació 
d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les aigües pluvials de les Normes 
Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la producció 
d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) d’aerotèrmia, geotèrmia o 
hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres següents condicions: a) La bomba de 
calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF (SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia 
elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al que s’obtindria mitjançant la corresponent 



instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són 
iguals o inferiors a les que s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars 
tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el registre 
de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de parcel·lació 
atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina, en el c/ de l'Ermità Sebastia Massanet i Pons, núm. 10, segons el projecte bàsic 
dels arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan, entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva concessió, d’acord 
amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS). La manca de 
presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels 
efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el batle d'aquest Ajuntament, 
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat 
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la 
recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi 
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. 
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 de 29 
d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de les 
reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 2016) al 
termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb l'article 24 i la 
disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.>>



Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 230.069,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el projecte, 
amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar l’adequació 
del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan municipal 
competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar les obres. Si l’òrgan 
municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les determinacions del projecte bàsic 
d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització immediata de les obres i la iniciació 
d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries d’Artà, 
així com la resta de la normativa que correspon.



Expedient Obra Major i Menor 2018/2073 - 169
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
C/ BAS,2 
07500 MANACOR
ILLES BALEARS

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F
Adreça Repre
Emplaçament C/ DE L'ERMITA SEBASTIA MASSANET I PONS   14  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data 22/11/2018, el primer tinent de batle, regidor de Promoció Econòmica i 
Urbanisme, va dictar la resolució següent:

<<Exp. d’obres núm. 2018/2073 - 169

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència d’obres 
per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de l'Ermità Sebastià Massanet i Pons, 
núm. 14;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en data 
11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte del projecte 
de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de constar inscrita en el 
registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de 
parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 d’Instal·lacions 
energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de l’article 62 d’Instal·lació 
d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les aigües pluvials de les Normes 
Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la producció 
d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) d’aerotèrmia, geotèrmia o 
hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres següents condicions: a) La bomba de 
calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF (SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia 
elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al que s’obtindria mitjançant la corresponent 
instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són 
iguals o inferiors a les que s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars 
tèrmics.



Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el registre 
de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de parcel·lació 
atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina, en el c/ de l'Ermità Sebastià Massanet i Pons, núm. 14, segons el projecte bàsic 
dels arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan, entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva concessió, d’acord 
amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS). La manca de 
presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels 
efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el batle d'aquest Ajuntament, 
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat 
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la 
recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi 
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. 
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 de 29 
d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de les 
reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 2016) al 
termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb l'article 24 i la 
disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.>>

Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 230.069,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan



Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el projecte, 
amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar l’adequació 
del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan municipal 
competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar les obres. Si l’òrgan 
municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les determinacions del projecte bàsic 
d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització immediata de les obres i la iniciació 
d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries d’Artà, 
així com la resta de la normativa que correspon.



Expedient Obra Major i Menor 2018/2068 - 165
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE L'ERMITA SEBASTIA MASSANET I PONS   18  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data 23/11/2018, el primer tinent de batle, regidor de Promoció Econòmica i 
Urbanisme, va dictar la resolució següent:

<<Exp. d’obres núm. 2018/2068 - 165

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència d’obres 
per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de l’Ermità Sebastià Massanet i Pons, 
núm. 18;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en data 
11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte del projecte 
de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de constar inscrita en el 
registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de 
parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 d’Instal·lacions 
energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de l’article 62 d’Instal·lació 
d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les aigües pluvials de les Normes 
Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la producció 
d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) d’aerotèrmia, geotèrmia o 
hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres següents condicions: a) La bomba de 
calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF (SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia 
elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al que s’obtindria mitjançant la corresponent 



instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són 
iguals o inferiors a les que s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars 
tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el registre 
de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència de parcel·lació 
atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 29 de 
maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina, en el c/ de l’Ermità Sebastià Massanet i Pons, núm. 18, segons el projecte bàsic 
dels arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva concessió, d’acord 
amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS). La manca de 
presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels 
efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el batle d'aquest Ajuntament, 
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat 
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la 
recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi 
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. 
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 de 29 
d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de les 
reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 2016) al 
termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb l'article 24 i la 
disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.>>



Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 230.069,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el projecte, 
amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar l’adequació 
del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan municipal 
competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar les obres. Si l’òrgan 
municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les determinacions del projecte bàsic 
d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització immediata de les obres i la iniciació 
d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries d’Artà, 
així com la resta de la normativa que correspon.
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Expedient Obra Major i Menor 2018/2079 - 175
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF A03182060

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE L'ERMITA SEBASTIA MASSANET I PONS,  22  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data 21/11/2018, el primer tinent de batle, regidor delegat de promoció 
econòmica i urbanisme, va dictar la resolució següent:

˂˂Exp. d’obres núm. 2018/2079 - 175

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència 
d’obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de l'Ermità Sebastià 
Massanet i Pons, núm. 22;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en 
data 11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte 
del projecte de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de 
constar inscrita en el registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat 
d’acord amb la llicència de parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 
d’Instal·lacions energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de 
l’article 62 d’Instal·lació d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les 
aigües pluvials de les Normes Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la 
producció d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) 
d’aerotèrmia, geotèrmia o hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres 
següents condicions: a) La bomba de calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF 
(SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al 
que s’obtindria mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les 
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emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són iguals o inferiors a les que 
s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el 
registre de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència 
de parcel·lació atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de L'ermità Sebastià Massanet i Pons, núm. 22, 
segons el projecte bàsic dels arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan 
entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva 
concessió, d’acord amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del 
sòl (LOUS). La manca de presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, 
per ministeri legal, l’extinció dels efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de 
sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el 
batle d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció 
de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar 
directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat Contenciós Administratiu de 
Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció de la 
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o 
s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 
de 29 d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de 
les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 
2016) al termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb 
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l'article 24 i la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.˃˃

Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 230.069,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el 
projecte, amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar 
l’adequació del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que 
l’òrgan municipal competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar 
les obres. Si l’òrgan municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les 
determinacions del projecte bàsic d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització 
immediata de les obres i la iniciació d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries 
d’Artà, així com la resta de la normativa que correspon.
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Expedient Obra Major i Menor 2018/2075 - 171
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE L'ERMITA SEBASTIA MASSANET I PONS, 28  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data de 22/11/2018, el primer tinent de batle, regidor delegat de promoció 
econòmica i urbanisme, va dictar la resolució següent:

“Exp. d’obres núm. 2018/2075 - 171

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència 
d’obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de l’Ermità Sebastià 
Massanet i Pons, núm. 28;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en 
data 11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte 
del projecte de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de 
constar inscrita en el registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat 
d’acord amb la llicència de parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 
d’Instal·lacions energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de 
l’article 62 d’Instal·lació d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les 
aigües pluvials de les Normes Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la 
producció d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) 
d’aerotèrmia, geotèrmia o hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres 
següents condicions: a) La bomba de calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF 
(SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al 
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que s’obtindria mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les 
emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són iguals o inferiors a les que 
s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el 
registre de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència 
de parcel·lació atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de l’Ermità Sebastià Massanet i Pons, núm. 28, segons 
el projecte bàsic dels arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan entrat 
en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva 
concessió, d’acord amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del 
sòl (LOUS). La manca de presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, 
per ministeri legal, l’extinció dels efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de 
sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el 
batle d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció 
de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar 
directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat Contenciós Administratiu de 
Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció de la 
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o 
s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
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Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 
de 29 d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de 
les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 
2016) al termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb 
l'article 24 i la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.”

Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 230.069,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan 

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el 
projecte, amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar 
l’adequació del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que 
l’òrgan municipal competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar 
les obres. Si l’òrgan municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les 
determinacions del projecte bàsic d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització 
immediata de les obres i la iniciació d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries 
d’Artà, així com la resta de la normativa que correspon.
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Expedient Obra Major i Menor 2018/2069 - 166
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE CAS FRARE, 3  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data de 22/11/2018, el primer tinent de batle, regidor delegat de promoció 
econòmica i urbanisme, va dictar la resolució següent:

“Exp. d’obres núm. 2018/2069 - 166

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència 
d’obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 
3;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en 
data 11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte 
del projecte de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de 
constar inscrita en el registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat 
d’acord amb la llicència de parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 
d’Instal·lacions energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de 
l’article 62 d’Instal·lació d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les 
aigües pluvials de les Normes Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la 
producció d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) 
d’aerotèrmia, geotèrmia o hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres 
següents condicions: a) La bomba de calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF 
(SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al 



2

que s’obtindria mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les 
emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són iguals o inferiors a les que 
s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el 
registre de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència 
de parcel·lació atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 3, segons el projecte bàsic dels 
arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva 
concessió, d’acord amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del 
sòl (LOUS). La manca de presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, 
per ministeri legal, l’extinció dels efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de 
sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el 
batle d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció 
de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar 
directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat Contenciós Administratiu de 
Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció de la 
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o 
s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 
de 29 d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de 
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les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 
2016) al termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb 
l'article 24 i la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.”

Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 264.839,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan 

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el 
projecte, amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar 
l’adequació del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que 
l’òrgan municipal competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar 
les obres. Si l’òrgan municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les 
determinacions del projecte bàsic d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització 
immediata de les obres i la iniciació d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries 
d’Artà, així com la resta de la normativa que correspon.
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Expedient Obra Major i Menor 2018/2080 - 176
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE CAS FRARE, 9  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data de 22/11/2018, el primer tinent de batle, regidor delegat de promoció 
econòmica i urbanisme, va dictar la resolució següent:

“Exp. d’obres núm. 2018/2080 - 176

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència 
d’obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 
9;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en 
data 11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte 
del projecte de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de 
constar inscrita en el registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat 
d’acord amb la llicència de parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 
d’Instal·lacions energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de 
l’article 62 d’Instal·lació d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les 
aigües pluvials de les Normes Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la 
producció d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) 
d’aerotèrmia, geotèrmia o hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres 
següents condicions: a) La bomba de calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF 
(SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al 
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que s’obtindria mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les 
emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són iguals o inferiors a les que 
s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el 
registre de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència 
de parcel·lació atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 9, segons el projecte bàsic dels 
arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva 
concessió, d’acord amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del 
sòl (LOUS). La manca de presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, 
per ministeri legal, l’extinció dels efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de 
sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el 
batle d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció 
de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar 
directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat Contenciós Administratiu de 
Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció de la 
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o 
s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 
de 29 d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de 
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les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 
2016) al termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb 
l'article 24 i la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.”

Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 264.839,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan 

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el 
projecte, amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar 
l’adequació del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que 
l’òrgan municipal competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar 
les obres. Si l’òrgan municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les 
determinacions del projecte bàsic d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització 
immediata de les obres i la iniciació d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries 
d’Artà, així com la resta de la normativa que correspon.
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Expedient Obra Major i Menor 2018/2076 - 172
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE CAS FRARE, 13  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data de 22/11/2018, el primer tinent de batle, regidor delegat de promoció 
econòmica i urbanisme, va dictar la resolució següent:

“Exp. d’obres núm. 2018/2076 - 172

Vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència 
d’obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 
13;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en 
data 11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte 
del projecte de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de 
constar inscrita en el registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat 
d’acord amb la llicència de parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 
d’Instal·lacions energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de 
l’article 62 d’Instal·lació d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les 
aigües pluvials de les Normes Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la 
producció d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) 
d’aerotèrmia, geotèrmia o hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres 
següents condicions: a) La bomba de calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF 
(SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al 
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que s’obtindria mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les 
emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són iguals o inferiors a les que 
s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el 
registre de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència 
de parcel·lació atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 13, segons el projecte bàsic dels 
arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva 
concessió, d’acord amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del 
sòl (LOUS). La manca de presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, 
per ministeri legal, l’extinció dels efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de 
sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el 
batle d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció 
de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar 
directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat Contenciós Administratiu de 
Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció de la 
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o 
s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 
de 29 d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de 
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les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 
2016) al termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb 
l'article 24 i la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.”

Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 234.543,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan 

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el 
projecte, amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar 
l’adequació del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que 
l’òrgan municipal competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar 
les obres. Si l’òrgan municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les 
determinacions del projecte bàsic d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització 
immediata de les obres i la iniciació d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries 
d’Artà, així com la resta de la normativa que correspon.
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Expedient Obra Major i Menor 2018/2070 - 167
Registre de la sol·licitud  
Data de la sol·licitud

Notificació de 
llicència d’obra Referència cadastral

Sol·licitant RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU DNI/CIF A03182060

Adreça
AV LLIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Representant FERNANDEZ-FIGARES MORALES MANUEL DNI/CIF 44250466F

Adreça Repre
AV LIBERTAT,1 
03181 TORREVIEJA
ALICANTE

Emplaçament C/ DE CAS FRARE, 23  
Descripció HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

Us notific que en data 21/11/2018, el primer tinent de batle, regidor delegat de promoció 
econòmica i urbanisme, va dictar la resolució següent:

˂˂Exp. d’obres núm. 2018/2070 - 167

vista la sol·licitud que presenta Residencial Vista Alegre SAU, amb què sol·licita la llicència 
d’obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, 23;

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual:

“Les obres que es pretenen realitzar consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina. Es considera:

1. A la mateixa parcel·la consta llicència per parcel·lar una agrupació de solars atorgada en 
data 11/09/2018. No consta inscrita en el registre de la propietat la parcel·la resultant objecte 
del projecte de parcel·lació.  Abans d’atorgar la llicència de primera ocupació haurà de 
constar inscrita en el registre de la propietat la parcel·la objecte del projecte presentat 
d’acord amb la llicència de parcel·lació.

2. El projecte bàsic presentat s’ajusta a normativa urbanística.

Observacions:

1. El corresponent projecte d’execució haurà de justificar el compliment de l’article 60 
d’Instal·lacions energètiques alternatives per a la producció d’aigua calenta sanitària, de 
l’article 62 d’Instal·lació d’aigües grises i de l’article 63 de Recollida i tractament de les 
aigües pluvials de les Normes Subsidiàries.

2. La normativa tècnica vigent permet la substitució de la contribució solar mínima per a la 
producció d’ACS mitjançant panells solars tèrmics, per equips (bombes de calor) 
d’aerotèrmia, geotèrmia o hidrotèrmia, sempre que es justifiquin documentalment les tres 
següents condicions: a) La bomba de calor compta amb un rendiment mitjà estacional SPF 
(SCOP net) > 2,5. b) El consum d’energia elèctrica de la bomba de calor és igual o inferior al 
que s’obtindria mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics. c) Les 
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emissions de CO2 produïdes per la bomba de calor són iguals o inferiors a les que 
s’obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació de panells solars tèrmics.

Conclusió:

S'informa FAVORABLEMENT el projecte de referència CONDICIONAT a la inscripció en el 
registre de la propietat de la parcel·la objecte del projecte presentat d’acord amb la llicència 
de parcel·lació atorgada en data 11/09/2018.”

Per tot això, en exercici de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret de Batlia de 
29 de maig de 2017, publicat en el BOIB núm. 68 de 3 de juny de 2017, dict la següent

Resolució

1. Concedir a Residencial Vista Alegre SAU la llicència d’obres per construir un habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina, en el c/ de Cas Frare, núm. 23, segons el projecte bàsic dels 
arquitectes Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan entrat en data 17/07/2018.

2. Condicionar aquesta llicència a la presentació del projecte d’execució ajustat a les 
determinacions del projecte bàsic, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva 
concessió, d’acord amb l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del 
sòl (LOUS). La manca de presentació del projecte d’execució dins aquest termini implica, 
per ministeri legal, l’extinció dels efectes d’atorgament de la llicència, cas en què s’ha de 
sol·licitar una nova llicència.

3. Advertir a la persona interessada que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el 
batle d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció 
de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar 
directament recurs contenciós administratiu, davant  Jutjat Contenciós Administratiu de 
Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció de la 
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o 
s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i l’article 40 de la Llei 39/2015 del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 
de 29 d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de 
les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB Núm. 054 de 30 / abril / 
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2016) al termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb 
l'article 24 i la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.˃˃
 

Pressupost d’execució material de les obres o instal·lacions: 234.543,00 €
Arquitecte/a: Francisco Galmés Truyols i Clara Mansergas Juan

Aquesta llicència es concedeix, llevat del dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el 
projecte, amb els següents advertiments:

- Tal com estableix l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per tal de comprovar 
l’adequació del projecte d’execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que 
l’òrgan municipal competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es podran iniciar 
les obres. Si l’òrgan municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les 
determinacions del projecte bàsic d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització 
immediata de les obres i la iniciació d’expedient de modificació del projecte.

- S’ha de presentar, juntament amb el projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut corresponent.

- El projecte d’execució ha de justificar el compliment dels articles 60 a 64 de les Normes subsidiàries 
d’Artà, així com la resta de la normativa que correspon.
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