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Norma 28. Règim d’habitatges existents.(ED) 
El planejament general municipal, als efectes del que estableix la Disposició 
Transitòria Segona de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic de les Illes Balears, 
haurà de regular els requisits mínims per considerar si un habitatge existent en sòl 
rústic és susceptible de ser objecte d’obres de reforma i ampliació, d’acord amb aquests 
requisits mínims: 
 

a. Que la tipologia, la distribució i el programa de l’edificació siguin els propis 
d’un habitatge rural tradicional, que presenti característiques arquitectòniques, 
tipològiques i constructives inequívoques pròpies d’edificació d’habitatge, tal 
com es coneix a Mallorca, així com una superfície mínima de 35 m2 útils i 
prou capacitat per poder-hi realitzar les funcions d’estar, cuinar i dormir. 

b. Que s’hagués construït a l’empara d’autorització. No serà exigible l’aportació 
de la llicència municipal en cas d’habitatges existents abans de l’entrada en 
vigor de la Llei del sòl de 1956, la qual cosa s’acreditarà mitjançant un 
certificat municipal, emès partint de la constància de l’esmentat habitatge en 
el cadastre o en qualsevol registre o document públic. 

c. Que per a la seva reforma no sigui necessari que s’actuï sobre elements 
estructurals arquitectònics bàsics de l’edificació, fent necessària la seva 
reconstrucció, llevat que es tracti d’actuacions parcials en cobertes o forjats o 
que es tracti d’habitatges catalogats pel planejament vigent. Igualment, la 
demolició de l’habitatge existent suposarà la pèrdua d’aquest ús i la subjecció al 
règim de nova construcció d’edificacions o canvi d’ús regulat en el Pla. 

d. Que l’ampliació projectada, si n’és el cas, s’integri a l’habitatge existent i no 
es superin el paràmetres vigents per a habitatges de nova planta regulats al 
planejament general municipal o en aquest pla en el moment de l’atorgament 
de la llicència d’ampliació. En cap cas no podrà donar lloc a cossos 
d’edificació funcionalment independents destinats a usos residencials. 


