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NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

265/2020

La junta de govern local

Us notifiquem que en la sessió celebrada el 31 / de març / 2020 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 265/2020. Llicències Urbanístiques. RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU

Promotor/a: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU
Finalitat de l'actuació i de l'ús al qual es destinarà: Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat
amb piscina
Situació de les obres o actuacions: Carrer d’es Dolç, núm. 14 (solar R1 del projecte de
modificació de la parcel·lació corresponent a la illeta situada entre el carrer d’es Dolç i
l’avinguda de Son Durí, aprovat per la Junta de Govern Local a la sessió de 17 de marc de
2020) de la urbanització Son Durí.
Referència cadastral: 6074720DD9567S0001GJ i 6074702DD9567S0001XJ
Classificació i qualificació urbanística del sòl objecte de l’actuació: és urbà / part Residencial i
part zona verda privada al Pla parcial de Son Durí aprovat definitivament per la Comissió
Provincial d’Urbanisme, en data del 20 de novembre de 1998, en el que s’inclou el solar
esmentat.
Informes i/o autoritzacions concurrents d’altres administracions: Pressupost d’execució material, taxa + ICIO: (PEM): 236.192,04 euros; taxa (0,5 /% del
PEM): 1.180,96 euros; ICIO (3 % del PEM): 7.085,76 euros
Nombre habitatges o establiments que s’autoritzen i índex d’intensitat d’ús residencial/turístic:
un habitatge
Projecte aprovat: Projecte bàsic, redactat pels arquitectes Carme Pascual Estelrich, Mateu
Llodrá Adrover i Llorenç Brunet Nicolau, sense visat col·legial, de desembre de 2019,
comprensiu de: - Memòria - Plànols 01 a 07 (bàsic)
Arquitecte/a director/a: Carme Pascual Estelrich, Mateu Llodrá Adrover i Llorenç Brunet
Nicolau
Arquitecte/a tècnic/a: Contractista: Condicions particulars: 1a. Aquesta llicència s’atorga amb la salvaguarda del dret de propietat
i sense perjudici dels tercers; 2a. No es podran començar les obres mentre no es presenti, en
el termini dels sis mesos següents a la notificació de l’acte d’atorgament d’aquesta llicència,
la següent documentació: a) el projecte d’execució degudament visat, ajustat al projecte bàsic
aprovat, en el qual: a’) s’haurà de preveure la protecció del trespol de la voravia; en aquest
sentit, en el gual de vehicles, si escau, s’ha de substituir l’actual encintat actual “bordillo” per
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La Junta acorda, per unanimitat:
Atorgar la llicència següent, fent constar expressament que en qualsevol cas s'haurà de
subjectar a les condicions generals i particulars que s'adjunten a la llicència, a l'obligat
compliment de les determinacions de les ordenances i documentació gràfica contingudes a
les normes subsidiàries de planejament d'aquest terme municipal, i altre normativa vigent que
hi sigui d'aplicació, sense que en cap cas es pugui entendre adquirit pels interessats cap dret
que estigui en contradicció amb l'esmentada normativa:
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un altra d’aixamfranat a 45º; i b’) d’acord amb l’art. 34 de les NS i atès que, d’acord amb el
plànol d’emplaçament presentat, davant l’accés de vehicles projectat existeix una farola,
s’haurà de garantir l’amplària mínima de pas de 2,50 m.; b) l’estudi de seguretat i salut; c) el
full d’acceptació d’encàrrec de l’arquitecte; d) el full d’acceptació d’encàrrec del tècnic director
de l’execució de les obres; d) el nomenament de l’empresa constructora, acompanyat del
justificant d’alta d’IAE; i e) el justificant del compliment de les obligacions formals en matèria
de tractament i gestió dels RCD; 3a. Per a l’execució de l’obra s’haurà de tenir en compte el
que preveu l’article 23.8 de l’Ordenança municipal reguladora de renous i vibracions (BOIB
núm. 46 de 12 d’abril de 2016) en el sentit que l’horari de treball amb maquinària pesant
durant els mesos de juliol i agost està comprès entre les 10.30 i les 13.00 hores els dies
laborals, això és, de dilluns a divendres.
Condicions generals: Arts. 144 a 158 de la Llei 12/2017, de 29-XII, d’urbanisme de les Illes
Balears i ordenances de les NNSS de Campos (BOIB núm. 19, de 6 de febrer de 2014).
TERMINIS DE VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA; ADVERTIMENT DE LES CONDICIONS DE
CADUCITAT; I DEURE DE COMUNICACIÓ DE L’INICI DE L’ACTUACIÓ:
a) D’acord amb el que disposa l’article 379 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, el termini per a l’inici de les obres objecte d’aquesta llicència és de sis
mesos i el termini pel seu acabament és de dos anys, a comptar des de la data de
comunicació de l’acte d’atorgament de la llicència, en el cas d’haver-se obtingut d’acord amb
un projecte bàsic i d’execució; i des de la comunicació expressa de l’acte de validació del
projecte d’execució o del transcurs del termini d’un mes des de la seva presentació a què es
refereixen l’apartat 5 de l’article 152 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de
les Illes Balears (LUIB) i l’apartat 6 de l’article 376 del reglament abans referit.
Així mateix es podrà obtenir una pròrroga, tant del termini de començament com del termini
d’acabament de les obres, per la meitat del termini que es tracti, si es sol·licita de forma
justificada i, en tot cas, abans d’exhaurir-se els terminis establerts.
b) D’acord amb el que disposa l’article 380 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis
de començament o d’acabament de les obres, o les pròrrogues corresponents, en el seu cas,
no s’han començat o no s’han acabat les obres.
c) El promotor ha de comunicar a l’Ajuntament l’inici de les actuacions objecte d’aquesta
llicència amb una antelació mínima de deu dies.
ALTRES:
a) Si escau la presentació de projecte d’execució, la manca de la seva presentació dins el
termini preceptiu assenyalat a l’efecte n’implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes de
la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència (art. 153.2 de la LUIB)
b) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es vulguin dur a terme modificacions
que no s’ajustin al projecte aprovat s’haurà d’estar al que disposa l’art. 156 de la LUIB i l’art.
394 del reglament de la LOUS (tramitació i obtenció del preceptiu títol habilitant de les obres
(llicència municipal).
c) És obligatòria l’exhibició en el lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol habilitant de
l’actuació (llicència), la identificació de la persona promotora i els agents (tècnics i
contractista) intervinents, que haurà de ser llegible durant el temps que duri l’execució de les
obres (art. 157 de la LUIB i 13 de les NNSS de planejament). Així mateix s’haurà de disposar
d’un exemplar del document d’atorgament del títol habilitant de l’actuació (llicència), de la
documentació justificativa del compliment de les condicions particular que figuren al mateix i
del projecte o projectes tècnics aprovats.
d) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es produeixi un canvi en qualsevol dels
agents intervinents a l’obra, s’haurà d’efectuar la corresponent comunicació escrita al
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Campos.
e) D’acord amb el que disposa l’art. 158 de la LUIB, no es podrà ocupar ni utilitzar l’edificació
objecte d’aquesta llicència si no es disposa de la llicència d’ocupació o de primera utilització. I
en el supòsit de que l’edifici s’hagi de destinar a albergar persones, haurà de disposar de la
cèdula d’habitabilitat en vigor.
f) Els danys que durant l’execució de les obres s’ocasionin sobre l’obra pública i qualsevol
altre bé públic, patrimonial o privat, aniran a càrrec de la persona titular de la llicència.

Campos, a la data de la firma.

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament
recurs de reposició potestatiu davant d'aquest òrgan, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present 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 el Jutjat del
Contenciós-Administratiu d'aquesta Província, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que
aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense
perjudici que pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al
seu dret.
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NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

266/2020

La junta de govern local

Us notifiquem que en la sessió celebrada el 31 / de març / 2020 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 266/2020. Llicències Urbanístiques. RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU

Promotor/a: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU
Finalitat de l'actuació i de l'ús al qual es destinarà: Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat
amb piscina
Situació de les obres o actuacions: Carrer d’es Dolç, núm. 12 (solar R2 del projecte de
modificació de la parcel·lació corresponent a la illeta situada entre el carrer d’es Dolç i
l’avinguda de Son Durí, aprovat per la Junta de Govern Local a la sessio de 17 de marc de
2020) de la urbanització Son Durí.
Referència cadastral: 6074719DD9567S0001PJ i 6074703DD9567S0001IJ
Classificació i qualificació urbanística del sòl objecte de l’actuació: urbà / part Residencial i
part zona verda privada al Pla parcial de Son Durí aprovat definitivament per la Comissió
Provincial d’Urbanisme, en data del 20 de novembre de 1998, en el que s’inclou el solar
esmentat.
Informes i/o autoritzacions concurrents d’altres administracions: Pressupost d’execució material, taxa + ICIO: Pressupost d’execució material de les obres
(PEM): 275.393,79 euros; taxa (0,5 /% del PEM): 1.376,97 euros; ICIO (3 % del PEM):
8.261,81 euros
Nombre habitatges o establiments que s’autoritzen i índex d’intensitat d’ús residencial/turístic:
un habitatge
Projecte aprovat: Projecte bàsic, redactat pels arquitectes Carme Pascual Estelrich, Mateu
Llodrá Adrover i Llorenç Brunet Nicolau, sense visat col·legial, de desembre de 2019,
comprensiu de: - Memòria - Plànols 01 a 05 (bàsic)
Arquitecte/a director/a: Carme Pascual Estelrich, Mateu Llodrá Adrover i Llorenç Brunet
Nicolau
Arquitecte/a tècnic/a: Contractista: Condicions particulars: 1a. Aquesta llicència s’atorga amb la salvaguarda del dret de propietat
i sense perjudici dels tercers; 2a. No es podran començar les obres mentre no es presenti, en
el termini dels sis mesos següents a la notificació de l’acte d’atorgament d’aquesta llicència,
la següent documentació: a) el projecte d’execució degudament visat, ajustat al projecte bàsic
aprovat, en el qual: a’) s’haurà de preveure la protecció del trespol de la voravia; en aquest
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La Junta acorda, per unanimitat:
Atorgar la llicència següent, fent constar expressament que en qualsevol cas s'haurà de
subjectar a les condicions generals i particulars que s'adjunten a la llicència, a l'obligat
compliment de les determinacions de les ordenances i documentació gràfica contingudes a
les normes subsidiàries de planejament d'aquest terme municipal, i altre normativa vigent que
hi sigui d'aplicació, sense que en cap cas es pugui entendre adquirit pels interessats cap dret
que estigui en contradicció amb l'esmentada normativa:
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sentit, en el gual de vehicles, si escau, s’ha de substituir l’actual encintat actual “bordillo” per
un altra d’aixamfranat a 45º; i b’) d’acord amb l’art. 34 de les NS i atès que, d’acord amb el
plànol d’emplaçament presentat, davant l’accés de vehicles projectat existeix una farola,
s’haurà de garantir l’amplària mínima de pas de 2,50 m.; b) l’estudi de seguretat i salut; c) el
full d’acceptació d’encàrrec de l’arquitecte; d) el full d’acceptació d’encàrrec del tècnic director
de l’execució de les obres; d) el nomenament de l’empresa constructora, acompanyat del
justificant d’alta d’IAE; i e) el justificant del compliment de les obligacions formals en matèria
de tractament i gestió dels RCD; 3a. Per a l’execució de l’obra s’haurà de tenir en compte el
que preveu l’article 23.8 de l’Ordenança municipal reguladora de renous i vibracions (BOIB
núm. 46 de 12 d’abril de 2016) en el sentit que l’horari de treball amb maquinària pesant
durant els mesos de juliol i agost està comprès entre les 10.30 i les 13.00 hores els dies
laborals, això és, de dilluns a divendres.
Condicions generals: Arts. 144 a 158 de la Llei 12/2017, de 29-XII, d’urbanisme de les Illes
Balears i ordenances de les NNSS de Campos (BOIB núm. 19, de 6 de febrer de 2014).
TERMINIS DE VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA; ADVERTIMENT DE LES CONDICIONS DE
CADUCITAT; I DEURE DE COMUNICACIÓ DE L’INICI DE L’ACTUACIÓ:
a) D’acord amb el que disposa l’article 379 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, el termini per a l’inici de les obres objecte d’aquesta llicència és de sis
mesos i el termini pel seu acabament és de dos anys, a comptar des de la data de
comunicació de l’acte d’atorgament de la llicència, en el cas d’haver-se obtingut d’acord amb
un projecte bàsic i d’execució; i des de la comunicació expressa de l’acte de validació del
projecte d’execució o del transcurs del termini d’un mes des de la seva presentació a què es
refereixen l’apartat 5 de l’article 152 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de
les Illes Balears (LUIB) i l’apartat 6 de l’article 376 del reglament abans referit.
Així mateix es podrà obtenir una pròrroga, tant del termini de començament com del termini
d’acabament de les obres, per la meitat del termini que es tracti, si es sol·licita de forma
justificada i, en tot cas, abans d’exhaurir-se els terminis establerts.
b) D’acord amb el que disposa l’article 380 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis
de començament o d’acabament de les obres, o les pròrrogues corresponents, en el seu cas,
no s’han començat o no s’han acabat les obres.
c) El promotor ha de comunicar a l’Ajuntament l’inici de les actuacions objecte d’aquesta
llicència amb una antelació mínima de deu dies.
ALTRES:
a) Si escau la presentació de projecte d’execució, la manca de la seva presentació dins el
termini preceptiu assenyalat a l’efecte n’implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes de
la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència (art. 153.2 de la LUIB)
b) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es vulguin dur a terme modificacions
que no s’ajustin al projecte aprovat s’haurà d’estar al que disposa l’art. 156 de la LUIB i l’art.
394 del reglament de la LOUS (tramitació i obtenció del preceptiu títol habilitant de les obres
(llicència municipal).
c) És obligatòria l’exhibició en el lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol habilitant de
l’actuació (llicència), la identificació de la persona promotora i els agents (tècnics i
contractista) intervinents, que haurà de ser llegible durant el temps que duri l’execució de les
obres (art. 157 de la LUIB i 13 de les NNSS de planejament). Així mateix s’haurà de disposar
d’un exemplar del document d’atorgament del títol habilitant de l’actuació (llicència), de la
documentació justificativa del compliment de les condicions particular que figuren al mateix i
del projecte o projectes tècnics aprovats.
d) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es produeixi un canvi en qualsevol dels
agents intervinents a l’obra, s’haurà d’efectuar la corresponent comunicació escrita al
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Campos.
e) D’acord amb el que disposa l’art. 158 de la LUIB, no es podrà ocupar ni utilitzar l’edificació
objecte d’aquesta llicència si no es disposa de la llicència d’ocupació o de primera utilització. I
en el supòsit de que l’edifici s’hagi de destinar a albergar persones, haurà de disposar de la
cèdula d’habitabilitat en vigor.
f) Els danys que durant l’execució de les obres s’ocasionin sobre l’obra pública i qualsevol

altre bé públic, patrimonial o privat, aniran a càrrec de la persona titular de la llicència.

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament
recurs de reposició potestatiu davant d'aquest òrgan, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present 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 el Jutjat del
Contenciós-Administratiu d'aquesta Província, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que
aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense
perjudici que pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al
seu dret.
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NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

269/2020

La junta de govern local

Us notifiquem que en la sessió celebrada el 31 / de març / 2020 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 269/2020. Llicències Urbanístiques. RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU

Promotor/a: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU
Finalitat de l'actuació i de l'ús al qual es destinarà: Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat
amb piscina
Situació de les obres o actuacions: Carrer d’es Dolç, núm. 10 (solar R3 del projecte de
modificació de la parcel·lació corresponent a la illeta situada entre el carrer d’es Dolç i
l’avinguda de Son Durí, aprovat per la Junta de Govern Local a la sessio de 17 de marc de
2020) de la urbanització Son Durí.
Referència cadastral: 6074718DD9567S0001QJ i 6074704DD9567S0001JJ
Classificació i qualificació urbanística del sòl objecte de l’actuació: és urbà / part Residencial i
part zona verda privada al Pla parcial de Son Durí aprovat definitivament per la Comissió
Provincial d’Urbanisme, en data del 20 de novembre de 1998, en el que s’inclou el solar
esmentat.
Informes i/o autoritzacions concurrents d’altres administracions: Pressupost d’execució material, taxa + ICIO: Pressupost d’execució material de les obres
(PEM): 275.393,79 euros; taxa (0,5 /% del PEM): 1.376,97 euros; ICIO (3 % del PEM):
8.261,81 euros
Nombre habitatges o establiments que s’autoritzen i índex d’intensitat d’ús residencial/turístic:
un habitatge
Projecte aprovat: Projecte bàsic, redactat pels arquitectes Carme Pascual Estelrich, Mateu
Llodrá Adrover i Llorenç Brunet Nicolau, sense visat col·legial, de desembre de 2019,
comprensiu de: - Memòria - Plànols 01 a 05 (bàsic)
Arquitecte/a director/a: Carme Pascual Estelrich, Mateu Llodrá Adrover i Llorenç Brunet
Nicolau
Arquitecte/a tècnic/a: Contractista: Condicions particulars: 1a. Aquesta llicència s’atorga amb la salvaguarda del dret de propietat
i sense perjudici dels tercers; 2a. No es podran començar les obres mentre no es presenti, en
el termini dels sis mesos següents a la notificació de l’acte d’atorgament d’aquesta llicència,
la següent documentació: a) el projecte d’execució degudament visat, ajustat al projecte bàsic
aprovat, en el qual: a’) s’haurà de preveure la protecció del trespol de la voravia; en aquest
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La Junta acorda, per unanimitat:
Atorgar la llicència següent, fent constar expressament que en qualsevol cas s'haurà de
subjectar a les condicions generals i particulars que s'adjunten a la llicència, a l'obligat
compliment de les determinacions de les ordenances i documentació gràfica contingudes a
les normes subsidiàries de planejament d'aquest terme municipal, i altre normativa vigent que
hi sigui d'aplicació, sense que en cap cas es pugui entendre adquirit pels interessats cap dret
que estigui en contradicció amb l'esmentada normativa:
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sentit, en el gual de vehicles, si escau, s’ha de substituir l’actual encintat actual “bordillo” per
un altra d’aixamfranat a 45º; i b’) d’acord amb l’art. 34 de les NS i atès que, d’acord amb el
plànol d’emplaçament presentat, davant l’accés de vehicles projectat existeix una farola,
s’haurà de garantir l’amplària mínima de pas de 2,50 m.; b) l’estudi de seguretat i salut; c) el
full d’acceptació d’encàrrec de l’arquitecte; d) el full d’acceptació d’encàrrec del tècnic director
de l’execució de les obres; d) el nomenament de l’empresa constructora, acompanyat del
justificant d’alta d’IAE; i e) el justificant del compliment de les obligacions formals en matèria
de tractament i gestió dels RCD; 3a. Per a l’execució de l’obra s’haurà de tenir en compte el
que preveu l’article 23.8 de l’Ordenança municipal reguladora de renous i vibracions (BOIB
núm. 46 de 12 d’abril de 2016) en el sentit que l’horari de treball amb maquinària pesant
durant els mesos de juliol i agost està comprès entre les 10.30 i les 13.00 hores els dies
laborals, això és, de dilluns a divendres.
Condicions generals: Arts. 144 a 158 de la Llei 12/2017, de 29-XII, d’urbanisme de les Illes
Balears i ordenances de les NNSS de Campos (BOIB núm. 19, de 6 de febrer de 2014).
TERMINIS DE VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA; ADVERTIMENT DE LES CONDICIONS DE
CADUCITAT; I DEURE DE COMUNICACIÓ DE L’INICI DE L’ACTUACIÓ:
a) D’acord amb el que disposa l’article 379 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, el termini per a l’inici de les obres objecte d’aquesta llicència és de sis
mesos i el termini pel seu acabament és de dos anys, a comptar des de la data de
comunicació de l’acte d’atorgament de la llicència, en el cas d’haver-se obtingut d’acord amb
un projecte bàsic i d’execució; i des de la comunicació expressa de l’acte de validació del
projecte d’execució o del transcurs del termini d’un mes des de la seva presentació a què es
refereixen l’apartat 5 de l’article 152 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de
les Illes Balears (LUIB) i l’apartat 6 de l’article 376 del reglament abans referit.
Així mateix es podrà obtenir una pròrroga, tant del termini de començament com del termini
d’acabament de les obres, per la meitat del termini que es tracti, si es sol·licita de forma
justificada i, en tot cas, abans d’exhaurir-se els terminis establerts.
b) D’acord amb el que disposa l’article 380 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis
de començament o d’acabament de les obres, o les pròrrogues corresponents, en el seu cas,
no s’han començat o no s’han acabat les obres.
c) El promotor ha de comunicar a l’Ajuntament l’inici de les actuacions objecte d’aquesta
llicència amb una antelació mínima de deu dies.
ALTRES:
a) Si escau la presentació de projecte d’execució, la manca de la seva presentació dins el
termini preceptiu assenyalat a l’efecte n’implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes de
la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència (art. 153.2 de la LUIB)
b) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es vulguin dur a terme modificacions
que no s’ajustin al projecte aprovat s’haurà d’estar al que disposa l’art. 156 de la LUIB i l’art.
394 del reglament de la LOUS (tramitació i obtenció del preceptiu títol habilitant de les obres
(llicència municipal).
c) És obligatòria l’exhibició en el lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol habilitant de
l’actuació (llicència), la identificació de la persona promotora i els agents (tècnics i
contractista) intervinents, que haurà de ser llegible durant el temps que duri l’execució de les
obres (art. 157 de la LUIB i 13 de les NNSS de planejament). Així mateix s’haurà de disposar
d’un exemplar del document d’atorgament del títol habilitant de l’actuació (llicència), de la
documentació justificativa del compliment de les condicions particular que figuren al mateix i
del projecte o projectes tècnics aprovats.
d) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es produeixi un canvi en qualsevol dels
agents intervinents a l’obra, s’haurà d’efectuar la corresponent comunicació escrita al
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Campos.
e) D’acord amb el que disposa l’art. 158 de la LUIB, no es podrà ocupar ni utilitzar l’edificació
objecte d’aquesta llicència si no es disposa de la llicència d’ocupació o de primera utilització. I
en el supòsit de que l’edifici s’hagi de destinar a albergar persones, haurà de disposar de la
cèdula d’habitabilitat en vigor.
f) Els danys que durant l’execució de les obres s’ocasionin sobre l’obra pública i qualsevol

altre bé públic, patrimonial o privat, aniran a càrrec de la persona titular de la llicència.

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament
recurs de reposició potestatiu davant d'aquest òrgan, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present 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 el Jutjat del
Contenciós-Administratiu d'aquesta Província, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que
aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense
perjudici que pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al
seu dret.
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Sebastià Portell Bonet (1 de 2)
SECRETARI I INTERVENTOR
Data Signatura: 08/04/2020
HASH: 66907c97aec09d7bb7d86d22c38a2578

NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

270/2020

La junta de govern local

Us notifiquem que en la sessió celebrada el 31 / de març / 2020 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 270/2020. Llicències Urbanístiques. RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU

Promotor/a: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU
Finalitat de l'actuació i de l'ús al qual es destinarà: Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat
amb piscina
Situació de les obres o actuacions: Carrer d’es Dolç, núm. 8 (solar R4 del projecte de
modificació de la parcel·lació corresponent a la illeta situada entre el carrer d’es Dolç i
l’avinguda de Son Durí, aprovat per la Junta de Govern Local a la sessio de 17 de marc de
2020) de la urbanització Son Durí.
Referència cadastral: 6074717DD9567S0001GJ i 6074705DD9567S0001EJ
Classificació i qualificació urbanística del sòl objecte de l’actuació: urbà, i la seva qualificació
part Residencial i part zona verda privada al Pla parcial de Son Durí aprovat definitivament
per la Comissió Provincial d’Urbanisme, en data del 20 de novembre de 1998, en el que
s’inclou el solar esmentat.
Informes i/o autoritzacions concurrents d’altres administracions: Pressupost d’execució material, taxa + ICIO: Pressupost d’execució material de les obres
(PEM): 275.393,79 euros; taxa (0,5 /% del PEM): 1.376,97 euros; ICIO (3 % del PEM):
8.261,81 euros
Nombre habitatges o establiments que s’autoritzen i índex d’intensitat d’ús residencial/turístic:
un habitatge
Projecte aprovat: Projecte bàsic, redactat pels arquitectes Carme Pascual Estelrich, Mateu
Llodrá Adrover i Llorenç Brunet Nicolau, sense visat col·legial, de desembre de 2019,
comprensiu de: - Memòria - Plànols 01 a 05 (bàsic)
Arquitecte/a director/a: Carme Pascual Estelrich, Mateu Llodrá Adrover i Llorenç Brunet
Nicolau
Arquitecte/a tècnic/a: Contractista: Condicions particulars: 1a. Aquesta llicència s’atorga amb la salvaguarda del dret de propietat
i sense perjudici dels tercers; 2a. No es podran començar les obres mentre no es presenti, en
el termini dels sis mesos següents a la notificació de l’acte d’atorgament d’aquesta llicència,
la següent documentació: a) el projecte d’execució degudament visat, ajustat al projecte bàsic
aprovat, en el qual s’haurà de preveure la protecció del trespol de la voravia; en aquest sentit,
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Francisca Porquer Manresa (2 de 2)
BATLESSA
Data Signatura: 08/04/2020
HASH: f57f46bee4da409b277b36bba8446ff7

La Junta acorda, per unanimitat:
Atorgar la llicència següent, fent constar expressament que en qualsevol cas s'haurà de
subjectar a les condicions generals i particulars que s'adjunten a la llicència, a l'obligat
compliment de les determinacions de les ordenances i documentació gràfica contingudes a
les normes subsidiàries de planejament d'aquest terme municipal, i altre normativa vigent que
hi sigui d'aplicació, sense que en cap cas es pugui entendre adquirit pels interessats cap dret
que estigui en contradicció amb l'esmentada normativa:

Ajuntament de Campos
Plaça Major 1, Campos. 07630 (Illes Balears). Tel. 971169500. Fax: 971652628

Codi Validació: 7MEKAAP9HYR3E5WPFC7HDNPMH | Verificació: https://ajcampos.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

en el gual de vehicles, si escau, s’ha de substituir l’actual encintat actual “bordillo” per un altra
d’aixamfranat a 45º; b) l’estudi de seguretat i salut; c) el full d’acceptació d’encàrrec de
l’arquitecte; d) el full d’acceptació d’encàrrec del tècnic director de l’execució de les obres; d)
el nomenament de l’empresa constructora, acompanyat del justificant d’alta d’IAE; i e) el
justificant del compliment de les obligacions formals en matèria de tractament i gestió dels
RCD; 3a. Per a l’execució de l’obra s’haurà de tenir en compte el que preveu l’article 23.8 de
l’Ordenança municipal reguladora de renous i vibracions (BOIB núm. 46 de 12 d’abril de
2016) en el sentit que l’horari de treball amb maquinària pesant durant els mesos de juliol i
agost està comprès entre les 10.30 i les 13.00 hores els dies laborals, això és, de dilluns a
divendres.
Condicions generals: Arts. 144 a 158 de la Llei 12/2017, de 29-XII, d’urbanisme de les Illes
Balears i ordenances de les NNSS de Campos (BOIB núm. 19, de 6 de febrer de 2014).
TERMINIS DE VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA; ADVERTIMENT DE LES CONDICIONS DE
CADUCITAT; I DEURE DE COMUNICACIÓ DE L’INICI DE L’ACTUACIÓ:
a) D’acord amb el que disposa l’article 379 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, el termini per a l’inici de les obres objecte d’aquesta llicència és de sis
mesos i el termini pel seu acabament és de dos anys, a comptar des de la data de
comunicació de l’acte d’atorgament de la llicència, en el cas d’haver-se obtingut d’acord amb
un projecte bàsic i d’execució; i des de la comunicació expressa de l’acte de validació del
projecte d’execució o del transcurs del termini d’un mes des de la seva presentació a què es
refereixen l’apartat 5 de l’article 152 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de
les Illes Balears (LUIB) i l’apartat 6 de l’article 376 del reglament abans referit.
Així mateix es podrà obtenir una pròrroga, tant del termini de començament com del termini
d’acabament de les obres, per la meitat del termini que es tracti, si es sol·licita de forma
justificada i, en tot cas, abans d’exhaurir-se els terminis establerts.
b) D’acord amb el que disposa l’article 380 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis
de començament o d’acabament de les obres, o les pròrrogues corresponents, en el seu cas,
no s’han començat o no s’han acabat les obres.
c) El promotor ha de comunicar a l’Ajuntament l’inici de les actuacions objecte d’aquesta
llicència amb una antelació mínima de deu dies.
ALTRES:
a) Si escau la presentació de projecte d’execució, la manca de la seva presentació dins el
termini preceptiu assenyalat a l’efecte n’implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes de
la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència (art. 153.2 de la LUIB)
b) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es vulguin dur a terme modificacions
que no s’ajustin al projecte aprovat s’haurà d’estar al que disposa l’art. 156 de la LUIB i l’art.
394 del reglament de la LOUS (tramitació i obtenció del preceptiu títol habilitant de les obres
(llicència municipal).
c) És obligatòria l’exhibició en el lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol habilitant de
l’actuació (llicència), la identificació de la persona promotora i els agents (tècnics i
contractista) intervinents, que haurà de ser llegible durant el temps que duri l’execució de les
obres (art. 157 de la LUIB i 13 de les NNSS de planejament). Així mateix s’haurà de disposar
d’un exemplar del document d’atorgament del títol habilitant de l’actuació (llicència), de la
documentació justificativa del compliment de les condicions particular que figuren al mateix i
del projecte o projectes tècnics aprovats.
d) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es produeixi un canvi en qualsevol dels
agents intervinents a l’obra, s’haurà d’efectuar la corresponent comunicació escrita al
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Campos.
e) D’acord amb el que disposa l’art. 158 de la LUIB, no es podrà ocupar ni utilitzar l’edificació
objecte d’aquesta llicència si no es disposa de la llicència d’ocupació o de primera utilització. I
en el supòsit de que l’edifici s’hagi de destinar a albergar persones, haurà de disposar de la
cèdula d’habitabilitat en vigor.
f) Els danys que durant l’execució de les obres s’ocasionin sobre l’obra pública i qualsevol
altre bé públic, patrimonial o privat, aniran a càrrec de la persona titular de la llicència.

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament
recurs de reposició potestatiu davant d'aquest òrgan, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present 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 el Jutjat del
Contenciós-Administratiu d'aquesta Província, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que
aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense
perjudici que pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al
seu dret.
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NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

262/2020

La junta de govern local

Us notifiquem que en la sessió celebrada el 31 / de març / 2020 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 262/2020. Llicències Urbanístiques. RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU

Promotor/a: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU
Finalitat de l'actuació i de l'ús al qual es destinarà: Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat
amb piscina
Situació de les obres o actuacions: Carrer d’es Dolç, núm. 6 (solar R5 del projecte de
modificació de la parcel·lació corresponent a la illeta situada entre el carrer d’es Dolç i
l’avinguda de Son Durí, aprovat per la Junta de Govern Local a la sessio de 17 de marc de
2020) de la urbanització Son Durí.
Referència cadastral: 6074716DD9567S0001YJ
Classificació i qualificació urbanística del sòl objecte de l’actuació: urbà / Residencial al Pla
parcial de Son Durí aprovat definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme, en data
del 20 de novembre de 1998, en el que s’inclou el solar esmentat
Informes i/o autoritzacions concurrents d’altres administracions: Pressupost d’execució material, taxa + ICIO: Pressupost d’execució material de les obres
(PEM): 275.393,79 euros; taxa (0,5 /% del PEM): 1.376,97 euros; ICIO (3 % del PEM):
8.261,81 euros
Nombre habitatges o establiments que s’autoritzen i índex d’intensitat d’ús residencial/turístic:
Projecte aprovat: Projecte bàsic, redactat pels arquitectes Carme Pascual Estelrich, Mateu
Llodrá Adrover i Llorenç Brunet Nicolau, sense visat col·legial, de desembre de 2019,
comprensiu de: - Memòria - Plànols 01 a 05 (bàsic)
Arquitecte/a director/a: Carme Pascual Estelrich, Mateu Llodrá Adrover i Llorenç Brunet
Nicolau
Arquitecte/a tècnic/a: Contractista: Condicions particulars: 1a. Aquesta llicència s’atorga amb la salvaguarda del dret de propietat
i sense perjudici dels tercers; 2a. No es podran començar les obres mentre no es presenti, en
el termini dels sis mesos següents a la notificació de l’acte d’atorgament d’aquesta llicència,
la següent documentació: a) el projecte d’execució degudament visat, ajustat al projecte bàsic
aprovat, en el qual s’haurà de preveure la protecció del trespol de la voravia; en aquest sentit,
en el gual de vehicles, si escau, s’ha de substituir l’actual encintat actual “bordillo” per un altra
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La Junta acorda, per unanimitat:
Atorgar la llicència següent, fent constar expressament que en qualsevol cas s'haurà de
subjectar a les condicions generals i particulars que s'adjunten a la llicència, a l'obligat
compliment de les determinacions de les ordenances i documentació gràfica contingudes a
les normes subsidiàries de planejament d'aquest terme municipal, i altre normativa vigent que
hi sigui d'aplicació, sense que en cap cas es pugui entendre adquirit pels interessats cap dret
que estigui en contradicció amb l'esmentada normativa:
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d’aixamfranat a 45º; b) l’estudi de seguretat i salut; c) el full d’acceptació d’encàrrec de
l’arquitecte; d) el full d’acceptació d’encàrrec del tècnic director de l’execució de les obres; d)
el nomenament de l’empresa constructora, acompanyat del justificant d’alta d’IAE; i e) el
justificant del compliment de les obligacions formals en matèria de tractament i gestió dels
RCD; 3a. Per a l’execució de l’obra s’haurà de tenir en compte el que preveu l’article 23.8 de
l’Ordenança municipal reguladora de renous i vibracions (BOIB núm. 46 de 12 d’abril de
2016) en el sentit que l’horari de treball amb maquinària pesant durant els mesos de juliol i
agost està comprès entre les 10.30 i les 13.00 hores els dies laborals, això és, de dilluns a
divendres
Condicions generals: Arts. 144 a 158 de la Llei 12/2017, de 29-XII, d’urbanisme de les Illes
Balears i ordenances de les NNSS de Campos (BOIB núm. 19, de 6 de febrer de 2014).
TERMINIS DE VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA; ADVERTIMENT DE LES CONDICIONS DE
CADUCITAT; I DEURE DE COMUNICACIÓ DE L’INICI DE L’ACTUACIÓ:
a) D’acord amb el que disposa l’article 379 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, el termini per a l’inici de les obres objecte d’aquesta llicència és de sis
mesos i el termini pel seu acabament és de dos anys, a comptar des de la data de
comunicació de l’acte d’atorgament de la llicència, en el cas d’haver-se obtingut d’acord amb
un projecte bàsic i d’execució; i des de la comunicació expressa de l’acte de validació del
projecte d’execució o del transcurs del termini d’un mes des de la seva presentació a què es
refereixen l’apartat 5 de l’article 152 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de
les Illes Balears (LUIB) i l’apartat 6 de l’article 376 del reglament abans referit.
Així mateix es podrà obtenir una pròrroga, tant del termini de començament com del termini
d’acabament de les obres, per la meitat del termini que es tracti, si es sol·licita de forma
justificada i, en tot cas, abans d’exhaurir-se els terminis establerts.
b) D’acord amb el que disposa l’article 380 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis
de començament o d’acabament de les obres, o les pròrrogues corresponents, en el seu cas,
no s’han començat o no s’han acabat les obres.
c) El promotor ha de comunicar a l’Ajuntament l’inici de les actuacions objecte d’aquesta
llicència amb una antelació mínima de deu dies.
ALTRES:
a) Si escau la presentació de projecte d’execució, la manca de la seva presentació dins el
termini preceptiu assenyalat a l’efecte n’implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes de
la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència (art. 153.2 de la LUIB)
b) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es vulguin dur a terme modificacions
que no s’ajustin al projecte aprovat s’haurà d’estar al que disposa l’art. 156 de la LUIB i l’art.
394 del reglament de la LOUS (tramitació i obtenció del preceptiu títol habilitant de les obres
(llicència municipal).
c) És obligatòria l’exhibició en el lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol habilitant de
l’actuació (llicència), la identificació de la persona promotora i els agents (tècnics i
contractista) intervinents, que haurà de ser llegible durant el temps que duri l’execució de les
obres (art. 157 de la LUIB i 13 de les NNSS de planejament). Així mateix s’haurà de disposar
d’un exemplar del document d’atorgament del títol habilitant de l’actuació (llicència), de la
documentació justificativa del compliment de les condicions particular que figuren al mateix i
del projecte o projectes tècnics aprovats.
d) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es produeixi un canvi en qualsevol dels
agents intervinents a l’obra, s’haurà d’efectuar la corresponent comunicació escrita al
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Campos.
e) D’acord amb el que disposa l’art. 158 de la LUIB, no es podrà ocupar ni utilitzar l’edificació
objecte d’aquesta llicència si no es disposa de la llicència d’ocupació o de primera utilització. I
en el supòsit de que l’edifici s’hagi de destinar a albergar persones, haurà de disposar de la
cèdula d’habitabilitat en vigor.
f) Els danys que durant l’execució de les obres s’ocasionin sobre l’obra pública i qualsevol
altre bé públic, patrimonial o privat, aniran a càrrec de la persona titular de la llicència.

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament
recurs de reposició potestatiu davant d'aquest òrgan, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present 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 el Jutjat del
Contenciós-Administratiu d'aquesta Província, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que
aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense
perjudici que pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al
seu dret.
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SECRETARI I INTERVENTOR
Data Signatura: 08/04/2020
HASH: 66907c97aec09d7bb7d86d22c38a2578

NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

28/2020

La junta de govern local

Us notifiquem que en la sessió celebrada el 31 / de març / 2020 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 28/2020. Llicències Urbanístiques. RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU

Promotor/a: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU
Finalitat de l'actuació i de l'ús al qual es destinarà: construir dos habitatges aparellats amb
piscina
Situació de les obres o actuacions: carrer des Dolç, núm. 4, de la urbanització de Son Durí
Referències cadastrals actuals: 6074715DD9567S0001BJ i 6074712DD9567S0001HJ
Classificació i qualificació urbanística del sòl objecte de l’actuació: Urbana i la seva
qualificació és Residencial aïllada
Informes i/o autoritzacions concurrents d’altres administracions: Pressupost d’execució material, taxa + ICIO: S’ha efectuat el pagament de les quantitats de
1.946,41 euros i de 11.678,45 euros, en concepte de taxa i d'ICIO, respectivament, que s’han
liquidat sobre la quantitat de 389.281,5 euros, corresponent al PEM de les obres que són
objecte de la sol·licitud de la llicència.
Nombre habitatges o establiments que s’autoritzen i índex d’intensitat d’ús residencial/turístic:
dos habitatges
Projecte aprovat: El projecte bàsic que és objecte d’aprovació s’integra per la següent
documentació, tota ella de desembre de 2019 i sense el visat col·legial: a) Memòria. b)
Plànols núm. 1 a 5
Arquitecte/a director/a: Carme Pascual Estelrich, Mateu Llodrá Adrover i Llorenç Brunet
Nicolau
Arquitecte/a tècnic/a: Contractista: Condicions particulars: 1a. Aquesta llicència s’atorga amb la salvaguarda del dret de propietat
i sense perjudici dels tercers. 2a. No es poden començar les obres objecte d’aquesta llicència
mentre no es presenti, en el termini dels 6 mesos següents a la data de notificació de l’acte
pel qual s’atorga, la següent documentació: a) el projecte d’execució degudament visat,
ajustat a les determinacions del projecte bàsic aprovat i acompanyat de l’estudi de seguretat i
salut (projecte d’execució que ha de preveure la protecció del trespol de la voravia i, si escau,
la substitució de l’encintat actual per un altre d’aixamfranat endret dels accessos de vehicles);
b) el projecte d’instal·lació d’una infraestructura comuna pròpia, d’acord amb l’article 2.a) del
Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a
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La Junta acorda, per unanimitat:
Atorgar la llicència següent, fent constar expressament que en qualsevol cas s'haurà de
subjectar a les condicions generals i particulars que s'adjunten a la llicència, a l'obligat
compliment de les determinacions de les ordenances i documentació gràfica contingudes a
les normes subsidiàries de planejament d'aquest terme municipal, i altre normativa vigent que
hi sigui d'aplicació, sense que en cap cas es pugui entendre adquirit pels interessats cap dret
que estigui en contradicció amb l'esmentada normativa:
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l’accés als serveis de telecomunicació; c) els fulls d’assumpció tant de la direcció de les obres
com de l’execució material de les obres, amb el corresponent visat col·legial; d) el
nomenament de l’empresa contractista amb el justificant d’alta de l’IAE; i e) el justificant del
compliment de les obligacions formals en matèria de gestió i tractament dels residus de
demolició i construcció (fitxa de càlcul dels RCD, justificant del pagament de les taxes de
residus segons la fitxa de càlcul i contracte amb MAC Insular). I 3a. Durant l’execució de les
obres s’ha de tenir en compte el que disposa l’article 23.8 de l’Ordenança municipal
reguladora de renous i vibracions (BOIB núm. 46 de 12 d’abril de 2016), en el sentit que
l’horari de treball amb maquinària pesant durant els mesos de juliol i agost està comprès
entre les 10.30 i les 13.00 hores els dies laborals, això és, de dilluns a divendres.
Condicions generals: Arts. 144 a 158 de la Llei 12/2017, de 29-XII, d’urbanisme de les Illes
Balears i ordenances de les NNSS de Campos (BOIB núm. 19, de 6 de febrer de 2014).
TERMINIS DE VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA; ADVERTIMENT DE LES CONDICIONS DE
CADUCITAT; I DEURE DE COMUNICACIÓ DE L’INICI DE L’ACTUACIÓ:
a) D’acord amb el que disposa l’article 379 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, el termini per a l’inici de les obres objecte d’aquesta llicència és de sis
mesos i el termini pel seu acabament és de dos anys, a comptar des de la data de
comunicació de l’acte d’atorgament de la llicència, en el cas d’haver-se obtingut d’acord amb
un projecte bàsic i d’execució; i des de la comunicació expressa de l’acte de validació del
projecte d’execució o del transcurs del termini d’un mes des de la seva presentació a què es
refereixen l’apartat 5 de l’article 152 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de
les Illes Balears (LUIB) i l’apartat 6 de l’article 376 del reglament abans referit.
Així mateix es podrà obtenir una pròrroga, tant del termini de començament com del termini
d’acabament de les obres, per la meitat del termini que es tracti, si es sol·licita de forma
justificada i, en tot cas, abans d’exhaurir-se els terminis establerts.
b) D’acord amb el que disposa l’article 380 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis
de començament o d’acabament de les obres, o les pròrrogues corresponents, en el seu cas,
no s’han començat o no s’han acabat les obres.
c) El promotor ha de comunicar a l’Ajuntament l’inici de les actuacions objecte d’aquesta
llicència amb una antelació mínima de deu dies.
ALTRES:
a) Si escau la presentació de projecte d’execució, la manca de la seva presentació dins el
termini preceptiu assenyalat a l’efecte n’implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes de
la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència (art. 153.2 de la LUIB)
b) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es vulguin dur a terme modificacions
que no s’ajustin al projecte aprovat s’haurà d’estar al que disposa l’art. 156 de la LUIB i l’art.
394 del reglament de la LOUS (tramitació i obtenció del preceptiu títol habilitant de les obres
(llicència municipal).
c) És obligatòria l’exhibició en el lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol habilitant de
l’actuació (llicència), la identificació de la persona promotora i els agents (tècnics i
contractista) intervinents, que haurà de ser llegible durant el temps que duri l’execució de les
obres (art. 157 de la LUIB i 13 de les NNSS de planejament). Així mateix s’haurà de disposar
d’un exemplar del document d’atorgament del títol habilitant de l’actuació (llicència), de la
documentació justificativa del compliment de les condicions particular que figuren al mateix i
del projecte o projectes tècnics aprovats.
d) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es produeixi un canvi en qualsevol dels
agents intervinents a l’obra, s’haurà d’efectuar la corresponent comunicació escrita al
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Campos.
e) D’acord amb el que disposa l’art. 158 de la LUIB, no es podrà ocupar ni utilitzar l’edificació
objecte d’aquesta llicència si no es disposa de la llicència d’ocupació o de primera utilització. I
en el supòsit de que l’edifici s’hagi de destinar a albergar persones, haurà de disposar de la
cèdula d’habitabilitat en vigor.
f) Els danys que durant l’execució de les obres s’ocasionin sobre l’obra pública i qualsevol
altre bé públic, patrimonial o privat, aniran a càrrec de la persona titular de la llicència

Campos, a la data de la firma.

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament
recurs de reposició potestatiu davant d'aquest òrgan, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present 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 el Jutjat del
Contenciós-Administratiu d'aquesta Província, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que
aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense
perjudici que pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al
seu dret.
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NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

68/2020

La junta de govern local

Us notifiquem que en la sessió celebrada el 31 / de març / 2020 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 68/2020. Llicències Urbanístiques. RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU

Promotor/a: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU
Finalitat de l'actuació i de l'ús al qual es destinarà: construir dos habitatges aparellats amb
piscina
Situació de les obres o actuacions: avinguda de Son Durí, núm. 10 i 11, de la urbanització de
Son Durí (cantonada amb el carrer des Dolç, núm 2).
Referències cadastrals actuals 6074714DD9567S0001AJ i 6074713DD9567S0001WJ),
Classificació i qualificació urbanística del sòl objecte de l’actuació: Urbana i la seva
qualificació és Residencial aïllada
Informes i/o autoritzacions concurrents d’altres administracions: Pressupost d’execució material, taxa + ICIO: S’ha efectuat el pagament de les quantitats de
1.835,25 euros i de 11.011,49 euros, en concepte de taxa i d'ICIO, respectivament, que s’han
liquidat sobre la quantitat de 367.049,79 euros, corresponent al PEM de les obres que són
objecte de la sol·licitud de la llicència.
Nombre habitatges o establiments que s’autoritzen i índex d’intensitat d’ús residencial/turístic:
dos habitatges
Projecte aprovat: El projecte bàsic que és objecte d’aprovació s’integra per la següent
documentació, tota ella de desembre de 2019 i sense el visat col·legial: a) Memòria. b)
Plànols núm. 1 a 7.
Arquitecte/a director/a: Carme Pascual Estelrich, Mateu Llodrá Adrover i Llorenç Brunet
Nicolau
Arquitecte/a tècnic/a: Contractista: Condicions particulars: 1a. Aquesta llicència s’atorga amb la salvaguarda del dret de propietat
i sense perjudici dels tercers. 2a. No es poden començar les obres objecte d’aquesta llicència
mentre no es presenti, en el termini dels 6 mesos següents a la data de notificació de l’acte
pel qual s’atorga, la següent documentació: a) el projecte d’execució degudament visat,
ajustat a les determinacions del projecte bàsic aprovat i acompanyat de l’estudi de seguretat i
salut (projecte d’execució que ha de plantejar el desplaçament de la boca contra incendis
situada davant l’entrada de vehicles projectada o, en tot cas, el desplaçament de l’accés; així
mateix el projecte d’execució ha de preveure la protecció del trespol de la voravia i, si escau,
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La Junta corda, per unanimitat:
Atorgar la llicència següent, fent constar expressament que en qualsevol cas s'haurà de
subjectar a les condicions generals i particulars que s'adjunten a la llicència, a l'obligat
compliment de les determinacions de les ordenances i documentació gràfica contingudes a
les normes subsidiàries de planejament d'aquest terme municipal, i altre normativa vigent que
hi sigui d'aplicació, sense que en cap cas es pugui entendre adquirit pels interessats cap dret
que estigui en contradicció amb l'esmentada normativa:
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la substitució de l’encintat actual per un altre d’aixamfranat endret dels accessos de vehicles);
b) el projecte d’instal·lació d’una infraestructura comuna pròpia, d’acord amb l’article 2.a) del
Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a
l’accés als serveis de telecomunicació; c) els fulls d’assumpció tant de la direcció de les obres
com de l’execució material de les obres, amb el corresponent visat col·legial; d) el
nomenament de l’empresa contractista amb el justificant d’alta de l’IAE; i e) el justificant del
compliment de les obligacions formals en matèria de gestió i tractament dels residus de
demolició i construcció (fitxa de càlcul dels RCD, justificant del pagament de les taxes de
residus segons la fitxa de càlcul i contracte amb MAC Insular). I 3a. Durant l’execució de les
obres s’ha de tenir en compte el que disposa l’article 23.8 de l’Ordenança municipal
reguladora de renous i vibracions (BOIB núm. 46 de 12 d’abril de 2016), en el sentit que
l’horari de treball amb maquinària pesant durant els mesos de juliol i agost està comprès
entre les 10.30 i les 13.00 hores els dies laborals, això és, de dilluns a divendres.
Condicions generals: Arts. 144 a 158 de la Llei 12/2017, de 29-XII, d’urbanisme de les Illes
Balears i ordenances de les NNSS de Campos (BOIB núm. 19, de 6 de febrer de 2014).
TERMINIS DE VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA; ADVERTIMENT DE LES CONDICIONS DE
CADUCITAT; I DEURE DE COMUNICACIÓ DE L’INICI DE L’ACTUACIÓ:
a) D’acord amb el que disposa l’article 379 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, el termini per a l’inici de les obres objecte d’aquesta llicència és de sis
mesos i el termini pel seu acabament és de dos anys, a comptar des de la data de
comunicació de l’acte d’atorgament de la llicència, en el cas d’haver-se obtingut d’acord amb
un projecte bàsic i d’execució; i des de la comunicació expressa de l’acte de validació del
projecte d’execució o del transcurs del termini d’un mes des de la seva presentació a què es
refereixen l’apartat 5 de l’article 152 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de
les Illes Balears (LUIB) i l’apartat 6 de l’article 376 del reglament abans referit.
Així mateix es podrà obtenir una pròrroga, tant del termini de començament com del termini
d’acabament de les obres, per la meitat del termini que es tracti, si es sol·licita de forma
justificada i, en tot cas, abans d’exhaurir-se els terminis establerts.
b) D’acord amb el que disposa l’article 380 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis
de començament o d’acabament de les obres, o les pròrrogues corresponents, en el seu cas,
no s’han començat o no s’han acabat les obres.
c) El promotor ha de comunicar a l’Ajuntament l’inici de les actuacions objecte d’aquesta
llicència amb una antelació mínima de deu dies.
ALTRES:
a) Si escau la presentació de projecte d’execució, la manca de la seva presentació dins el
termini preceptiu assenyalat a l’efecte n’implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes de
la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència (art. 153.2 de la LUIB)
b) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es vulguin dur a terme modificacions
que no s’ajustin al projecte aprovat s’haurà d’estar al que disposa l’art. 156 de la LUIB i l’art.
394 del reglament de la LOUS (tramitació i obtenció del preceptiu títol habilitant de les obres
(llicència municipal).
c) És obligatòria l’exhibició en el lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol habilitant de
l’actuació (llicència), la identificació de la persona promotora i els agents (tècnics i
contractista) intervinents, que haurà de ser llegible durant el temps que duri l’execució de les
obres (art. 157 de la LUIB i 13 de les NNSS de planejament). Així mateix s’haurà de disposar
d’un exemplar del document d’atorgament del títol habilitant de l’actuació (llicència), de la
documentació justificativa del compliment de les condicions particular que figuren al mateix i
del projecte o projectes tècnics aprovats.
d) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es produeixi un canvi en qualsevol dels
agents intervinents a l’obra, s’haurà d’efectuar la corresponent comunicació escrita al
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Campos.
e) D’acord amb el que disposa l’art. 158 de la LUIB, no es podrà ocupar ni utilitzar l’edificació
objecte d’aquesta llicència si no es disposa de la llicència d’ocupació o de primera utilització. I
en el supòsit de que l’edifici s’hagi de destinar a albergar persones, haurà de disposar de la
cèdula d’habitabilitat en vigor.

f) Els danys que durant l’execució de les obres s’ocasionin sobre l’obra pública i qualsevol
altre bé públic, patrimonial o privat, aniran a càrrec de la persona titular de la llicència.

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament
recurs de reposició potestatiu davant d'aquest òrgan, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present 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 el Jutjat del
Contenciós-Administratiu d'aquesta Província, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que
aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense
perjudici que pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al
seu dret.
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NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

73/2020

La junta de govern local

Us notifiquem que en la sessió celebrada el 31 / de març / 2020 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 73/2020. Llicències Urbanístiques. RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU

Promotor/a: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU
Finalitat de l'actuació i de l'ús al qual es destinarà: construir dos habitatges aparellats amb
piscina
Situació de les obres o actuacions: Avinguda de Son Durí, núm. 12, de la urbanització de Son
Durí.
Referències cadastrals actuals 6074712DD9567S0001HJ i 6074711DD9567S0001UJ
Classificació i qualificació urbanística del sòl objecte de l’actuació: Urbana i la seva
qualificació és Residencial aïllada
Informes i/o autoritzacions concurrents d’altres administracions: Pressupost d’execució material, taxa + ICIO: S’ha efectuat el pagament de les quantitats de
1.526,35 euros i de 9.158,08 euros, en concepte de taxa i d'ICIO, respectivament, que s’han
liquidat sobre la quantitat de 305.269,2 euros, corresponent al PEM de les obres que són
objecte de la sol·licitud de la llicència.
Nombre habitatges o establiments que s’autoritzen i índex d’intensitat d’ús residencial/turístic:
dos habitatges
Projecte aprovat: El projecte bàsic que és objecte d’aprovació s’integra per la següent
documentació, tota ella de desembre de 2019 i sense el visat col·legial: a) Memòria. b)
Plànols núm. 1 a 6.
Arquitecte/a director/a: Carme Pascual Estelrich, Mateu Llodrá Adrover i Llorenç Brunet
Nicolau
Arquitecte/a tècnic/a: Contractista: Condicions particulars: 1a. Aquesta llicència s’atorga amb la salvaguarda del dret de propietat
i sense perjudici dels tercers. 2a. No es poden començar les obres objecte d’aquesta llicència
mentre no es presenti, en el termini dels 6 mesos següents a la data de notificació de l’acte
pel qual s’atorga, la següent documentació: a) el projecte d’execució degudament visat,
ajustat a les determinacions del projecte bàsic aprovat i acompanyat de l’estudi de seguretat i
salut (projecte d’execució que ha de preveure la protecció del trespol de la voravia i, si escau,
la substitució de l’encintat actual per un altre d’aixamfranat endret dels accessos de vehicles);
b) el projecte d’instal·lació d’una infraestructura comuna pròpia, d’acord amb l’article 2.a) del
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La Junta acorda, per unanimitat:
Atorgar la llicència següent, fent constar expressament que en qualsevol cas s'haurà de
subjectar a les condicions generals i particulars que s'adjunten a la llicència, a l'obligat
compliment de les determinacions de les ordenances i documentació gràfica contingudes a
les normes subsidiàries de planejament d'aquest terme municipal, i altre normativa vigent que
hi sigui d'aplicació, sense que en cap cas es pugui entendre adquirit pels interessats cap dret
que estigui en contradicció amb l'esmentada normativa:
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Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a
l’accés als serveis de telecomunicació; c) els fulls d’assumpció tant de la direcció de les obres
com de l’execució material de les obres, amb el corresponent visat col·legial; d) el
nomenament de l’empresa contractista amb el justificant d’alta de l’IAE; i e) el justificant del
compliment de les obligacions formals en matèria de gestió i tractament dels residus de
demolició i construcció (fitxa de càlcul dels RCD, justificant del pagament de les taxes de
residus segons la fitxa de càlcul i contracte amb MAC Insular). I 3a. Durant l’execució de les
obres s’ha de tenir en compte el que disposa l’article 23.8 de l’Ordenança municipal
reguladora de renous i vibracions (BOIB núm. 46 de 12 d’abril de 2016), en el sentit que
l’horari de treball amb maquinària pesant durant els mesos de juliol i agost està comprès
entre les 10.30 i les 13.00 hores els dies laborals, això és, de dilluns a divendres.
Condicions generals: Arts. 144 a 158 de la Llei 12/2017, de 29-XII, d’urbanisme de les Illes
Balears i ordenances de les NNSS de Campos (BOIB núm. 19, de 6 de febrer de 2014).
TERMINIS DE VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA; ADVERTIMENT DE LES CONDICIONS DE
CADUCITAT; I DEURE DE COMUNICACIÓ DE L’INICI DE L’ACTUACIÓ:
a) D’acord amb el que disposa l’article 379 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, el termini per a l’inici de les obres objecte d’aquesta llicència és de sis
mesos i el termini pel seu acabament és de dos anys, a comptar des de la data de
comunicació de l’acte d’atorgament de la llicència, en el cas d’haver-se obtingut d’acord amb
un projecte bàsic i d’execució; i des de la comunicació expressa de l’acte de validació del
projecte d’execució o del transcurs del termini d’un mes des de la seva presentació a què es
refereixen l’apartat 5 de l’article 152 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de
les Illes Balears (LUIB) i l’apartat 6 de l’article 376 del reglament abans referit.
Així mateix es podrà obtenir una pròrroga, tant del termini de començament com del termini
d’acabament de les obres, per la meitat del termini que es tracti, si es sol·licita de forma
justificada i, en tot cas, abans d’exhaurir-se els terminis establerts.
b) D’acord amb el que disposa l’article 380 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis
de començament o d’acabament de les obres, o les pròrrogues corresponents, en el seu cas,
no s’han començat o no s’han acabat les obres.
c) El promotor ha de comunicar a l’Ajuntament l’inici de les actuacions objecte d’aquesta
llicència amb una antelació mínima de deu dies.
ALTRES:
a) Si escau la presentació de projecte d’execució, la manca de la seva presentació dins el
termini preceptiu assenyalat a l’efecte n’implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes de
la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència (art. 153.2 de la LUIB)
b) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es vulguin dur a terme modificacions
que no s’ajustin al projecte aprovat s’haurà d’estar al que disposa l’art. 156 de la LUIB i l’art.
394 del reglament de la LOUS (tramitació i obtenció del preceptiu títol habilitant de les obres
(llicència municipal).
c) És obligatòria l’exhibició en el lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol habilitant de
l’actuació (llicència), la identificació de la persona promotora i els agents (tècnics i
contractista) intervinents, que haurà de ser llegible durant el temps que duri l’execució de les
obres (art. 157 de la LUIB i 13 de les NNSS de planejament). Així mateix s’haurà de disposar
d’un exemplar del document d’atorgament del títol habilitant de l’actuació (llicència), de la
documentació justificativa del compliment de les condicions particular que figuren al mateix i
del projecte o projectes tècnics aprovats.
d) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es produeixi un canvi en qualsevol dels
agents intervinents a l’obra, s’haurà d’efectuar la corresponent comunicació escrita al
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Campos.
e) D’acord amb el que disposa l’art. 158 de la LUIB, no es podrà ocupar ni utilitzar l’edificació
objecte d’aquesta llicència si no es disposa de la llicència d’ocupació o de primera utilització. I
en el supòsit de que l’edifici s’hagi de destinar a albergar persones, haurà de disposar de la
cèdula d’habitabilitat en vigor.
f) Els danys que durant l’execució de les obres s’ocasionin sobre l’obra pública i qualsevol
altre bé públic, patrimonial o privat, aniran a càrrec de la persona titular de la llicència.

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament
recurs de reposició potestatiu davant d'aquest òrgan, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present 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 el Jutjat del
Contenciós-Administratiu d'aquesta Província, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que
aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense
perjudici que pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al
seu dret.
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NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

75/2020

La junta de govern local

Us notifiquem que en la sessió celebrada el 31 / de març / 2020 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 75/2020. Llicències Urbanístiques. RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU

Promotor/a: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU
Finalitat de l'actuació i de l'ús al qual es destinarà: construir un habitatge unifamiliar aïllat amb
piscina
Situació de les obres o actuacions: Avinguda de Son Durí, núm. 13, de la urbanització de Son
Durí
Referències cadastrals actuals: solar conformat per terrenys inclosos en les referències
cadastrals actuals següents: 6074711DD9567S0001UJ, 6074710DD9567S0001ZJ,
6074716DD9567S0001YJ,
6074717DD9567S0001GJ,
6074705DD9567S0001EJ
i
6074706DD9567S0001SJ)
Classificació i qualificació urbanística del sòl objecte de l’actuació: Urbana i la seva
qualificació és Residencial aïllada
Informes i/o autoritzacions concurrents d’altres administracions: Pressupost d’execució material, taxa + ICIO: S’ha efectuat el pagament de les quantitats de
1.365,93 euros i de 8.195,56 euros, en concepte de taxa i d'ICIO, respectivament, que s’han
liquidat sobre la quantitat de 273.185,33 euros, corresponent al PEM de les obres que són
objecte de la sol·licitud de la llicència.
Nombre habitatges o establiments que s’autoritzen i índex d’intensitat d’ús residencial/turístic:
un habitatge
Projecte aprovat: El projecte bàsic que és objecte d’aprovació s’integra per la següent
documentació, tota ella de desembre de 2019 i sense el visat col·legial: a) Memòria. b)
Plànols núm. 1 a 6
Arquitecte/a director/a: Carme Pascual Estelrich, Mateu Llodrá Adrover i Llorenç Brunet
Nicolau
Arquitecte/a tècnic/a: Contractista: Condicions particulars: 1a. Aquesta llicència s’atorga amb la salvaguarda del dret de propietat
i sense perjudici dels tercers. 2a. No es poden començar les obres objecte d’aquesta llicència
mentre no es presenti, en el termini dels 6 mesos següents a la data de notificació de l’acte
pel qual s’atorga, la següent documentació: a) el projecte d’execució degudament visat,
ajustat a les determinacions del projecte bàsic aprovat i acompanyat de l’estudi de seguretat i
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La Junta acorda, per unanimitat:
Atorgar la llicència següent, fent constar expressament que en qualsevol cas s'haurà de
subjectar a les condicions generals i particulars que s'adjunten a la llicència, a l'obligat
compliment de les determinacions de les ordenances i documentació gràfica contingudes a
les normes subsidiàries de planejament d'aquest terme municipal, i altre normativa vigent que
hi sigui d'aplicació, sense que en cap cas es pugui entendre adquirit pels interessats cap dret
que estigui en contradicció amb l'esmentada normativa:
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salut (projecte d’execució que ha de plantejar que el camí per a vianants dins la parcel·la
respecti el metre de separació amb el veïnat que ha de ser de terreny natural; així mateix el
projecte d’execució ha de preveure la protecció del trespol de la voravia i, si escau, la
substitució de l’encintat actual per un altre d’aixamfranat endret dels accessos de vehicles); b)
els fulls d’assumpció tant de la direcció de les obres com de l’execució material de les obres,
amb el corresponent visat col·legial; c) el nomenament de l’empresa contractista amb el
justificant d’alta de l’IAE; i d) el justificant del compliment de les obligacions formals en
matèria de gestió i tractament dels residus de demolició i construcció (fitxa de càlcul dels
RCD, justificant del pagament de les taxes de residus segons la fitxa de càlcul i contracte
amb MAC Insular). I 3a. Durant l’execució de les obres s’ha de tenir en compte el que disposa
l’article 23.8 de l’Ordenança municipal reguladora de renous i vibracions (BOIB núm. 46 de 12
d’abril de 2016), en el sentit que l’horari de treball amb maquinària pesant durant els mesos
de juliol i agost està comprès entre les 10.30 i les 13.00 hores els dies laborals, això és, de
dilluns a divendres.
Condicions generals: Arts. 144 a 158 de la Llei 12/2017, de 29-XII, d’urbanisme de les Illes
Balears i ordenances de les NNSS de Campos (BOIB núm. 19, de 6 de febrer de 2014).
TERMINIS DE VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA; ADVERTIMENT DE LES CONDICIONS DE
CADUCITAT; I DEURE DE COMUNICACIÓ DE L’INICI DE L’ACTUACIÓ:
a) D’acord amb el que disposa l’article 379 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, el termini per a l’inici de les obres objecte d’aquesta llicència és de sis
mesos i el termini pel seu acabament és de dos anys, a comptar des de la data de
comunicació de l’acte d’atorgament de la llicència, en el cas d’haver-se obtingut d’acord amb
un projecte bàsic i d’execució; i des de la comunicació expressa de l’acte de validació del
projecte d’execució o del transcurs del termini d’un mes des de la seva presentació a què es
refereixen l’apartat 5 de l’article 152 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de
les Illes Balears (LUIB) i l’apartat 6 de l’article 376 del reglament abans referit.
Així mateix es podrà obtenir una pròrroga, tant del termini de començament com del termini
d’acabament de les obres, per la meitat del termini que es tracti, si es sol·licita de forma
justificada i, en tot cas, abans d’exhaurir-se els terminis establerts.
b) D’acord amb el que disposa l’article 380 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis
de començament o d’acabament de les obres, o les pròrrogues corresponents, en el seu cas,
no s’han començat o no s’han acabat les obres.
c) El promotor ha de comunicar a l’Ajuntament l’inici de les actuacions objecte d’aquesta
llicència amb una antelació mínima de deu dies.
ALTRES:
a) Si escau la presentació de projecte d’execució, la manca de la seva presentació dins el
termini preceptiu assenyalat a l’efecte n’implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes de
la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència (art. 153.2 de la LUIB)
b) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es vulguin dur a terme modificacions
que no s’ajustin al projecte aprovat s’haurà d’estar al que disposa l’art. 156 de la LUIB i l’art.
394 del reglament de la LOUS (tramitació i obtenció del preceptiu títol habilitant de les obres
(llicència municipal).
c) És obligatòria l’exhibició en el lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol habilitant de
l’actuació (llicència), la identificació de la persona promotora i els agents (tècnics i
contractista) intervinents, que haurà de ser llegible durant el temps que duri l’execució de les
obres (art. 157 de la LUIB i 13 de les NNSS de planejament). Així mateix s’haurà de disposar
d’un exemplar del document d’atorgament del títol habilitant de l’actuació (llicència), de la
documentació justificativa del compliment de les condicions particular que figuren al mateix i
del projecte o projectes tècnics aprovats.
d) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es produeixi un canvi en qualsevol dels
agents intervinents a l’obra, s’haurà d’efectuar la corresponent comunicació escrita al
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Campos.
e) D’acord amb el que disposa l’art. 158 de la LUIB, no es podrà ocupar ni utilitzar l’edificació
objecte d’aquesta llicència si no es disposa de la llicència d’ocupació o de primera utilització. I
en el supòsit de que l’edifici s’hagi de destinar a albergar persones, haurà de disposar de la

cèdula d’habitabilitat en vigor.
f) Els danys que durant l’execució de les obres s’ocasionin sobre l’obra pública i qualsevol
altre bé públic, patrimonial o privat, aniran a càrrec de la persona titular de la llicència.

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament
recurs de reposició potestatiu davant d'aquest òrgan, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present 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 el Jutjat del
Contenciós-Administratiu d'aquesta Província, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que
aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense
perjudici que pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al
seu dret.
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NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

9/2020

La junta de govern local

Us notifiquem que en la sessió celebrada el 31 / de març / 2020 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 9/2020. Llicències Urbanístiques. RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU

Promotor/a: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU
Finalitat de l'actuació i de l'ús al qual es destinarà: construir un habitatge unifamiliar aïllat amb
piscina
Situació de les obres o actuacions: avinguda de Son Durí, núm. 14, de la urbanització de Son
Durí
Referències cadastrals actuals: (solar conformat per terrenys inclosos en les referències
cadastrals actuals següents: 6074710DD9567S0001ZJ, 6074709DD9567S0001HJ,
6074706DD9567S0001SJ i 6074707DD9567S0001ZJ)
Classificació i qualificació urbanística del sòl objecte de l’actuació: Urbana / Residencial
aïllada
Informes i/o autoritzacions concurrents d’altres administracions: Pressupost d’execució material, taxa + ICIO: S’ha efectuat el pagament de les quantitats de
1.365,93 euros i de 8.195,56 euros, en concepte de taxa i d'ICIO, respectivament, que s’han
liquidat sobre la quantitat de 273.185,33 euros, corresponent al PEM de les obres que són
objecte de la sol·licitud de la llicència.
Nombre habitatges o establiments que s’autoritzen i índex d’intensitat d’ús residencial/turístic:
un habitatge
Projecte aprovat: El projecte bàsic que és objecte d’aprovació s’integra per la següent
documentació, tota ella de desembre de 2019 i sense el visat col·legial: a) Memòria. b)
Plànols núm. 1 a 6.
Arquitecte/a director/a: Carme Pascual Estelrich, Mateu Llodrá Adrover i Llorenç Brunet
Nicolau
Arquitecte/a tècnic/a: Contractista: Condicions particulars: 1a. Aquesta llicència s’atorga amb la salvaguarda del dret de propietat
i sense perjudici dels tercers. 2a. No es poden començar les obres objecte d’aquesta llicència
mentre no es presenti, en el termini dels 6 mesos següents a la data de notificació de l’acte
pel qual s’atorga, la següent documentació: a) el projecte d’execució degudament visat,
ajustat a les determinacions del projecte bàsic aprovat i acompanyat de l’estudi de seguretat i
salut (projecte d’execució que ha de plantejar que el camí per a vianants dins la parcel·la
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La Junta acorda, per unanimitat:
Atorgar la llicència següent, fent constar expressament que en qualsevol cas s'haurà de
subjectar a les condicions generals i particulars que s'adjunten a la llicència, a l'obligat
compliment de les determinacions de les ordenances i documentació gràfica contingudes a
les normes subsidiàries de planejament d'aquest terme municipal, i altre normativa vigent que
hi sigui d'aplicació, sense que en cap cas es pugui entendre adquirit pels interessats cap dret
que estigui en contradicció amb l'esmentada normativa:
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respecti el metre de separació amb el veïnat que ha de ser de terreny natural; així mateix el
projecte d’execució ha de preveure la protecció del trespol de la voravia i, si escau, la
substitució de l’encintat actual per un altre d’aixamfranat endret dels accessos de vehicles); b)
els fulls d’assumpció tant de la direcció de les obres com de l’execució material de les obres,
amb el corresponent visat col·legial; c) el nomenament de l’empresa contractista amb el
justificant d’alta de l’IAE; i d) el justificant del compliment de les obligacions formals en
matèria de gestió i tractament dels residus de demolició i construcció (fitxa de càlcul dels
RCD, justificant del pagament de les taxes de residus segons la fitxa de càlcul i contracte
amb MAC Insular). I 3a. Durant l’execució de les obres s’ha de tenir en compte el que disposa
l’article 23.8 de l’Ordenança municipal reguladora de renous i vibracions (BOIB núm. 46 de 12
d’abril de 2016), en el sentit que l’horari de treball amb maquinària pesant durant els mesos
de juliol i agost està comprès entre les 10.30 i les 13.00 hores els dies laborals, això és, de
dilluns a divendres.
Condicions generals: Arts. 144 a 158 de la Llei 12/2017, de 29-XII, d’urbanisme de les Illes
Balears i ordenances de les NNSS de Campos (BOIB núm. 19, de 6 de febrer de 2014).
TERMINIS DE VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA; ADVERTIMENT DE LES CONDICIONS DE
CADUCITAT; I DEURE DE COMUNICACIÓ DE L’INICI DE L’ACTUACIÓ:
a) D’acord amb el que disposa l’article 379 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, el termini per a l’inici de les obres objecte d’aquesta llicència és de sis
mesos i el termini pel seu acabament és de dos anys, a comptar des de la data de
comunicació de l’acte d’atorgament de la llicència, en el cas d’haver-se obtingut d’acord amb
un projecte bàsic i d’execució; i des de la comunicació expressa de l’acte de validació del
projecte d’execució o del transcurs del termini d’un mes des de la seva presentació a què es
refereixen l’apartat 5 de l’article 152 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de
les Illes Balears (LUIB) i l’apartat 6 de l’article 376 del reglament abans referit.
Així mateix es podrà obtenir una pròrroga, tant del termini de començament com del termini
d’acabament de les obres, per la meitat del termini que es tracti, si es sol·licita de forma
justificada i, en tot cas, abans d’exhaurir-se els terminis establerts.
b) D’acord amb el que disposa l’article 380 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis
de començament o d’acabament de les obres, o les pròrrogues corresponents, en el seu cas,
no s’han començat o no s’han acabat les obres.
c) El promotor ha de comunicar a l’Ajuntament l’inici de les actuacions objecte d’aquesta
llicència amb una antelació mínima de deu dies.
ALTRES:
a) Si escau la presentació de projecte d’execució, la manca de la seva presentació dins el
termini preceptiu assenyalat a l’efecte n’implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes de
la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència (art. 153.2 de la LUIB)
b) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es vulguin dur a terme modificacions
que no s’ajustin al projecte aprovat s’haurà d’estar al que disposa l’art. 156 de la LUIB i l’art.
394 del reglament de la LOUS (tramitació i obtenció del preceptiu títol habilitant de les obres
(llicència municipal).
c) És obligatòria l’exhibició en el lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol habilitant de
l’actuació (llicència), la identificació de la persona promotora i els agents (tècnics i
contractista) intervinents, que haurà de ser llegible durant el temps que duri l’execució de les
obres (art. 157 de la LUIB i 13 de les NNSS de planejament). Així mateix s’haurà de disposar
d’un exemplar del document d’atorgament del títol habilitant de l’actuació (llicència), de la
documentació justificativa del compliment de les condicions particular que figuren al mateix i
del projecte o projectes tècnics aprovats.
d) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es produeixi un canvi en qualsevol dels
agents intervinents a l’obra, s’haurà d’efectuar la corresponent comunicació escrita al
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Campos.
e) D’acord amb el que disposa l’art. 158 de la LUIB, no es podrà ocupar ni utilitzar l’edificació
objecte d’aquesta llicència si no es disposa de la llicència d’ocupació o de primera utilització. I
en el supòsit de que l’edifici s’hagi de destinar a albergar persones, haurà de disposar de la
cèdula d’habitabilitat en vigor.

f) Els danys que durant l’execució de les obres s’ocasionin sobre l’obra pública i qualsevol
altre bé públic, patrimonial o privat, aniran a càrrec de la persona titular de la llicència.

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament
recurs de reposició potestatiu davant d'aquest òrgan, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present 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 el Jutjat del
Contenciós-Administratiu d'aquesta Província, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que
aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense
perjudici que pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al
seu dret.
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NOTIFICACIÓ

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

66/2020

La junta de govern local

Us notifiquem que en la sessió celebrada el 31 / de març / 2020 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 66/2020. Llicències Urbanístiques. RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU

Promotor/a: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU
Finalitat de l'actuació i de l'ús al qual es destinarà: construir un habitatge unifamiliar aïllat amb
piscina.
Situació de les obres o actuacions: avinguda de Son Durí, núm. 15, de la urbanització de Son
Durí
Referències cadastrals actuals: solar conformat per terrenys inclosos en les referències
cadastrals actuals següents: 6074709DD9567S0001HJ, 6074708DD9567S0001UJ i
6074707DD9567S0001ZJ)
Classificació i qualificació urbanística del sòl objecte de l’actuació: Urbana / Residencial
aïllada
Informes i/o autoritzacions concurrents d’altres administracions: Pressupost d’execució material, taxa + ICIO: S’ha efectuat el pagament de les quantitats de
1.248,68 euros i de 7.492,08 euros, en concepte de taxa i d'ICIO, respectivament, que s’han
liquidat sobre la quantitat de 249.736,1 euros, corresponent al PEM de les obres que són
objecte de la sol·licitud de la llicència.
Nombre habitatges o establiments que s’autoritzen i índex d’intensitat d’ús residencial/turístic:
un habitatge
Projecte aprovat: El projecte bàsic que és objecte d’aprovació s’integra per la següent
documentació, tota ella de desembre de 2019 i sense el visat col·legial: a) Memòria. b)
Plànols núm. 1 a 7.
Arquitecte/a director/a: Carme Pascual Estelrich, Mateu Llodrá Adrover i Llorenç Brunet
Nicolau
Arquitecte/a tècnic/a: Contractista: Condicions particulars: 1a. Aquesta llicència s’atorga amb la salvaguarda del dret de propietat
i sense perjudici dels tercers. 2a. No es poden començar les obres objecte d’aquesta llicència
mentre no es presenti, en el termini dels 6 mesos següents a la data de notificació de l’acte
pel qual s’atorga, la següent documentació: a) el projecte d’execució degudament visat,
ajustat a les determinacions del projecte bàsic aprovat i acompanyat de l’estudi de seguretat i
salut (projecte d’execució que ha de preveure la protecció del trespol de la voravia i, si escau,
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La Junta acorda, per unanimitat:
Atorgar la llicència següent, fent constar expressament que en qualsevol cas s'haurà de
subjectar a les condicions generals i particulars que s'adjunten a la llicència, a l'obligat
compliment de les determinacions de les ordenances i documentació gràfica contingudes a
les normes subsidiàries de planejament d'aquest terme municipal, i altre normativa vigent que
hi sigui d'aplicació, sense que en cap cas es pugui entendre adquirit pels interessats cap dret
que estigui en contradicció amb l'esmentada normativa:

Ajuntament de Campos
Plaça Major 1, Campos. 07630 (Illes Balears). Tel. 971169500. Fax: 971652628

Codi Validació: SPXXCAK4PQJ4G6P5ZMZMZLTD5 | Verificació: https://ajcampos.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

la substitució de l’encintat actual per un altre d’aixamfranat endret dels accessos de vehicles);
b) els fulls d’assumpció tant de la direcció de les obres com de l’execució material de les
obres, amb el corresponent visat col·legial; c) el nomenament de l’empresa contractista amb
el justificant d’alta de l’IAE; i d) el justificant del compliment de les obligacions formals en
matèria de gestió i tractament dels residus de demolició i construcció (fitxa de càlcul dels
RCD, justificant del pagament de les taxes de residus segons la fitxa de càlcul i contracte
amb MAC Insular). I 3a. Durant l’execució de les obres s’ha de tenir en compte el que disposa
l’article 23.8 de l’Ordenança municipal reguladora de renous i vibracions (BOIB núm. 46 de 12
d’abril de 2016), en el sentit que l’horari de treball amb maquinària pesant durant els mesos
de juliol i agost està comprès entre les 10.30 i les 13.00 hores els dies laborals, això és, de
dilluns a divendres.
Condicions generals: Arts. 144 a 158 de la Llei 12/2017, de 29-XII, d’urbanisme de les Illes
Balears i ordenances de les NNSS de Campos (BOIB núm. 19, de 6 de febrer de 2014).
TERMINIS DE VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA; ADVERTIMENT DE LES CONDICIONS DE
CADUCITAT; I DEURE DE COMUNICACIÓ DE L’INICI DE L’ACTUACIÓ:
a) D’acord amb el que disposa l’article 379 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, el termini per a l’inici de les obres objecte d’aquesta llicència és de sis
mesos i el termini pel seu acabament és de dos anys, a comptar des de la data de
comunicació de l’acte d’atorgament de la llicència, en el cas d’haver-se obtingut d’acord amb
un projecte bàsic i d’execució; i des de la comunicació expressa de l’acte de validació del
projecte d’execució o del transcurs del termini d’un mes des de la seva presentació a què es
refereixen l’apartat 5 de l’article 152 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de
les Illes Balears (LUIB) i l’apartat 6 de l’article 376 del reglament abans referit.
Així mateix es podrà obtenir una pròrroga, tant del termini de començament com del termini
d’acabament de les obres, per la meitat del termini que es tracti, si es sol·licita de forma
justificada i, en tot cas, abans d’exhaurir-se els terminis establerts.
b) D’acord amb el que disposa l’article 380 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis
de començament o d’acabament de les obres, o les pròrrogues corresponents, en el seu cas,
no s’han començat o no s’han acabat les obres.
c) El promotor ha de comunicar a l’Ajuntament l’inici de les actuacions objecte d’aquesta
llicència amb una antelació mínima de deu dies.
ALTRES:
a) Si escau la presentació de projecte d’execució, la manca de la seva presentació dins el
termini preceptiu assenyalat a l’efecte n’implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes de
la llicència, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència (art. 153.2 de la LUIB)
b) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es vulguin dur a terme modificacions
que no s’ajustin al projecte aprovat s’haurà d’estar al que disposa l’art. 156 de la LUIB i l’art.
394 del reglament de la LOUS (tramitació i obtenció del preceptiu títol habilitant de les obres
(llicència municipal).
c) És obligatòria l’exhibició en el lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol habilitant de
l’actuació (llicència), la identificació de la persona promotora i els agents (tècnics i
contractista) intervinents, que haurà de ser llegible durant el temps que duri l’execució de les
obres (art. 157 de la LUIB i 13 de les NNSS de planejament). Així mateix s’haurà de disposar
d’un exemplar del document d’atorgament del títol habilitant de l’actuació (llicència), de la
documentació justificativa del compliment de les condicions particular que figuren al mateix i
del projecte o projectes tècnics aprovats.
d) En el supòsit de que durant l’execució de les obres es produeixi un canvi en qualsevol dels
agents intervinents a l’obra, s’haurà d’efectuar la corresponent comunicació escrita al
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Campos.
e) D’acord amb el que disposa l’art. 158 de la LUIB, no es podrà ocupar ni utilitzar l’edificació
objecte d’aquesta llicència si no es disposa de la llicència d’ocupació o de primera utilització. I
en el supòsit de que l’edifici s’hagi de destinar a albergar persones, haurà de disposar de la
cèdula d’habitabilitat en vigor.
f) Els danys que durant l’execució de les obres s’ocasionin sobre l’obra pública i qualsevol
altre bé públic, patrimonial o privat, aniran a càrrec de la persona titular de la llicència.

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament
recurs de reposició potestatiu davant d'aquest òrgan, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present 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 el Jutjat del
Contenciós-Administratiu d'aquesta Província, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que
aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense
perjudici que pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al
seu dret.
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