
Reunió finques afectades per 
la torrentada 

Teatre d’Artà 

Dimarts 30 d’octubre 20h 



Finques afectades en sòl rústic: 

Finques afectades per la torrentada 

• Declarades explotació agrària (RIA) 
 
• No declarades explotació agrària 
 
  



Finques afectades en sòl rústic: 

Finques afectades per la torrentada 

• Declarades explotació agrària (RIA) 

 

• No declarades explotació agrària 

  

• FOGAIBA (abans del 9 de novembre) 

• Cooperativa Sant Salvador-Artà 

 

 
  

• Amb vivenda afectada 

 

• Sense vivenda afectada 

  

• Ajuntament: Servei 
d’Atenció a Persones 
Afectades pel 
Temporal (SAPAT) 

 

 

 
  



Domini públic hidràulic 

Finques afectades per la torrentada 

Zona inundada Zona inundada 



Molinet 1 

Ses Vergunyes 

Revolts 1 

Millac 1 

Millac 2 

Na Pedaç 

Pla de n’Oleo 
Terretes  

Maians 

Artà 
Es Cocons 

Can Canals 

Finques afectades per la torrentada 



Barranc de sa 
canova  

Cala Tonó 

Ses Parres 

Betlem 

Violí 

Colònia de Sant Pere 

Finques afectades per la torrentada 



Zona inundada Zona inundada 

• La Conselleria de Medi Ambient del Govern, es fa responsable de 
la neteja de:   

•      > Llera del torrents, zona de servitud i zona de policia afectada 
per el flux d’aigua (tota la zona inundada) 

Finques afectades per la torrentada 

Neteja 



• La Conselleria de Medi Ambient del Govern, es fa responsable de 
la neteja de:   

•> Reparació de murs que sostenen la llera del torrent 

Finques afectades per la torrentada 

Reconstrucció 



Finques afectades per la torrentada 

Neteja 

Zona inundada Zona inundada 



• Les zones inundables han d’estar lliures 
d’edificacions i de tancaments, perquè l’aigua del 
torrent les tornarà a inundar.  
 

 

Finques afectades per la torrentada 

RECONSTRUCCIÓ DE TANCAMENTS 

TRAMITACIÓ 



• El tancament de finques està subjecte a llicència d’obres 
municipal. Amb la sol·licitud de la llicència s’haurà d’adjuntar un 
croquis acotat en el qual es reflecteixi la situació dels tancaments 
que s’han de reconstruir i la distància d’aquests al llit del torrent.  

Finques afectades per la torrentada 

RECONSTRUCCIÓ DE TANCAMENTS 

TRAMITACIÓ 

•La distància mínima al llit del 
torrent ha de ser de 5 metres. 

 

• És necessària l’autorització de la 
Direcció General de Recursos 
Hídrics. 
 



 

• Els tancaments podran ser de: 

 

•a) Malla metàl·lica ample (llum de malla 
mínim 15 cm) sobre pals de fusta, fins una 
alçada màxima de 2,00 m. 

 

 

 

 

•b) Bardisses, a base d’arbusts o arbres 
sense límit d’alçada. 

Finques afectades per la torrentada 

RECONSTRUCCIÓ DE TANCAMENTS 

TRAMITACIÓ 



• La reconstrucció i actuacions en les edificacions existents està 
subjecte a llicència d’obres municipal.  

 

• En les edificacions implantades legalment,  es podran autoritzar 
obres de seguretat, reforma i consolidació,  les necessàries per al 
compliment del codi tècnic de l’edificació i altres,... I serà 
necessari l’autorització de la Direcció General de Recursos 
Hídrics. 

 

•En les edificacions implantades il·legalment, no es podran 
autoritzar cap tipus d’obra. 

RECONSTRUCCIÓ i ACTUACIONS EN 
CONTRUCCIONS 

Finques afectades per la torrentada 



• Avaluació de danys (mapa interactiu) 

•Reobertura de camins municipals 

•Neteja de ulls de pont del torrent, juntament amb IBANAT 

•Dispositiu especial retirada de voluminosos (cases) 

•Reunions amb el Govern, Consell i 4 Ajuntaments 

•Demanda d’ajudes a altres administracions per als afectats 

•Compte corrent recollida fons per als afectats 

•Coordinació de voluntariat 

Algunes de les actuacions realitzades des de l’Ajuntament 

Finques afectades per la torrentada 



Finques afectades per la torrentada 



Finques afectades per la torrentada 

 
• PLÀNOLS DE LES ZONES INUNDABLES: 
 http://ideib.caib.es  
   Activant capa de cadastre i del PTM. En el del PTM, carregar la capa 
d’APR inundacions. 
 
• NORMATIVA MUNICIPAL: 
           http://arta.cat/ajuntament/  - Serveis municipals – Urbanisme i 
habitatge –     Planejament urbanístic 
 
• Domini públic: 
           http:/dma.caib.es/ - Direcció General de Recursos Hídrics - Portal 
de l’aigua 

 

ON CONSULTAR LA INFORMACIÓ 

 

http://ideib.caib.es/
https://arta.cat/ajuntament/
https://arta.cat/ajuntament/

