..........................................................amb DNI/CIF.................... ……….i amb domicili a efectes
de notificacions al carrer......................................................de ………………………………. correu
electrònic……………………………………………………………………... i telèfon…………………………….
Manifesta que mitjançant l’edicte inserit al BOIB número 7 de data 16 de gener de 2021 ha tingut
coneixement que per part d’aquest Consell Insular s’ha aprovat inicialment la Revisió del Pla
Territorial Insular de Menorca (en endavant, PTI), sotmetent-se el mateix a informació pública pel
termini de 45 dies, formulant-se dins del termini atorgat les següents
AL·LEGACIONS
1a) Modificar l’article 55 que estableix com a condició que per a les noves edificacions
es certifiqui l’existència d’aigua: Sol·licitem una nova redacció de la normativa de
manera que l’aprovació de qualsevol planejament urbanístic que impliqui una
necessitat de dotació de recursos hídrics per fer front a la nova demanda, es supediti
a l’existència efectiva d’aquest recurs i a que en el municipi on s’ubiqui no existeixin
situacions de falta de subministrament d’aigua potable a urbanitzacions turístiques
ja consolidades per l’edificació.
2a) A l’article 24.2 Demanem que els aljubs i cisternes siguin obligatoris també en els
habitatges plurifamiliars i els comunitaris.
A l’article 24.3.b Demanem que més enllà del foment, s´hauria d´incorporar l
´ordenació d'usos amb terminis concrets.

A l’article 24.3.c Demanem que el text hauria de canviar el paràgraf “ Se promoverá
la reconversión de las redes unitarias existentes en redes separativas” pel següent :

“La reconversión de las redes unitarias existentes en redes separativas serà
obligatòria”
A l’artícle 35.8 Demanem que es faci al text una modificació, ja que creiem que
s’hauria de reconvertir el sistema d’aspersió dels jardins tipus anglesos per sistemes
de gespa artificial i/o jardí de plantes autòctones adaptades a la higrometria de l’illa.
En tot cas, els nous jardins hauran de complir amb els següents paràmetres de
qualitat ambiental:

• Jardineria de plantes autòctones per als tancaments del perímetre,
d’ullastre, mata de llentrisca i d’altres adaptats a la sequera estival.
• Recollida i emmagatzematge d’aigües pluvials per a regadiu.
• Sistemes d’estalvi d’aigua, com el degoteig de baix consum.

A l’article 79.5 Proposem la incorporació al document de la prohibició de l'activitat
de ramaderia intensiva en les àrees de vulnerabilitat dels aqüífers.

D’acord amb tot el que s’ha exposat,

SOL·LICITEN:

Que es tingui per presentat aquest escrit i per formulades les al·legacions al document de la revisió
del PTI aprovat inicialment, s’acceptin i en conseqüència s’incorporin al document de l’aprovació
definitiva.

Menorca , …… de març de 2021.

Pel tràmit de presentació d´aquestes al.legacions es delega en …………………………………………..

(signatura)

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I TERRITORI
CONSELL INSULAR DE MENORCA

