AJUNTAMENT DES CASTELL
- Illes Balears -

ORDENANÇA NÚM. B.2

TEXT REFÓS ORDENANÇA POLICIA I BON GOVERN
CAPÍTOL PRIMER
DELS DRETS I DEURES DE LA POBLACIÓ MUNICIPAL
Article 1
Es reconeix a tots els veïns del terme municipal el dret de gaudir per igual
de tots els serveis municipals i, en general, de tots els beneficis que els
atribueixen les disposicions vigents, d’acord amb les normes que els
estableixen i els regulen.
Article 2
Tots els habitants del terme tenen dret a:
a) la protecció de les pròpies persones i dels béns propis;
b) adreçar instàncies i peticions a l’autoritat i a la corporació local sobre
assumptes de la seva competència.
Article 3
Tots els habitants del terme, i també els estrangers que posseeixin béns a
la població, tenen el deure de:
a) complir les obligacions que els afectin contingudes en aquestes
ordenances i en els bans publicats per l’Alcaldia;
b) comparèixer davant l’autoritat municipal quan siguin citats a fer-ho per
al compliment d’alguna disposició continguda en l’ordenament vigent;
c) subministrar dades, estadístiques i informes que els hagi sol·licitat
l’Alcaldia i aportar els documents que tinguin i que els hagin demanat a
aquest efecte, per acarar-los o prendre’n nota, d’acord amb la normativa
vigent;
d) satisfer puntualment les exaccions municipals que els afectin i complir
les prestacions i càrregues establertes per les lleis i disposicions en
vigor.
Article 4
La corporació municipal i les seves autoritats, dintre dels límits de la seva
competència i dels mitjans al seu abast, han d’atendre i auxiliar les
persones desvalgudes que habitin permanentment en el terme municipal.
Article 5
Es prohibeix la mendicitat pública.
Article 6
1. El servei de vigilància i seguretat de les persones i els béns de la localitat
s’encomana a la Policia Municipal.
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2. Tots els agents de la Policia Municipal estan obligats a posar en
coneixement de l’autoritat municipal els fets en què hagin intervingut per
raó del seu càrrec.
3. Els ciutadans que vulguin tenir personal de vigilància de caràcter privat
ho han de comunicar a l’autoritat municipal, a qui han de donar compte de
les propostes de nomenament; per a la validesa dels nomenaments caldrà
obtenir l’aprovació de l’Alcaldia, que podrà denegar-la si els antecedents
personals dels agents en qüestió ho aconsellen.
4. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, el nomenament de
vigilants jurats d’indústria i comerç es regirà per les normes corresponents.
Article 7
1. Es prohibeix d’alterar l’ordre i la tranquil·litat públics amb escàndols,
baralles i tumults; cridar, blasfemar i pronunciar paraules grolleres; exhibirse amb indumentària que ofengui greument la decència pública; i molestar
el veïnat amb renous o emanacions de fums, olors o gasos perjudicials o
simplement molests.
2. Tret de casos especials, no es consideren molestes les emanacions
procedents de l’ús natural de les llars de foc de les cases.
3. No es permet a ningú fer sarau, actes i/o sorolls que pertorbin el descans
dels veïns ni participar en aldarulls nocturns, des de les 22.00 fins a les
08.00 hores del matí, i, en especial, no es permet l’abús amb aquesta
conducta que pertorbi el descans dels veïns en carrers adjacents a
discoteques, restaurants i sales de festa.
Tampoc no es permet a ningú gitar i/o orinar a la via pública.
4. Consum de drogues i begudes alcohòliques:
1. D’acord amb el marc normatiu vigent, queda prohibit com a
norma general consumir begudes alcohòliques i altres drogues en
les vies i espais públics des Castell.
2. La norma anterior s’aplicarà excepte en el cas de consum de
begudes alcohòliques que tinguin lloc en establiments i altres
espais reservats expressament per a aquesta finalitat, inclosos, en
el seu cas, en els esdeveniments i festes patronals o populars que
s’autoritzin, d’acord amb la normativa específica d’aplicació a cada
cas.
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3. Es prohibeix i conseqüentment s’impediran les concentracions de
persones en les quals es consumeixin begudes alcohòliques en la
via pública que alterin la normal convivència ciutadana.
4. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes esmentats als punts
anteriors es realitzen les conductes prohibides abans descrites, els
seus organitzadors ho comunicaran immediatament als agents de
l’autoritat, els quals podran optar en cas necessari per a la
suspensió de l’activitat.
5. En tot cas, i independentment del regulat als punts anteriors, tot
recipient de beguda ha de ser dipositat en els contenidors
corresponents i, en el seu cas, en les papereres situades a l’espai
públic. Queda prohibit tirar a terra o dipositar a la via pública
recipients de begudes com llaunes, botelles, gots o qualsevol altre
objecte.
6. La Junta de Govern Local, en relació als actes prohibits referits als
punts anteriors, podrà declarar determinats espais i vies públiques
com a “zones d’especial protecció” quan es consideri que les
alteracions esmentades hagin produït o puguin produir una greu
pertorbació de la convivència ciutadana. Aquestes zones, una
volta hagin estat declarades, seran degudament senyalitzades.
En aquest sentit considerarà que es produeix alteració de la
convivència ciutadana quan concorri alguna o algunes de les
circumstàncies següents:
-

-

-

Quan, com a resultat de l’acció del consum, es pugui
deteriorar la tranquil·litat de l’entorn o provocar en
aquestes situacions d’insalubritat, es superin els límits
acústics o es vulnerin les normes sobre contaminació
acústica i/o mediambiental.
Quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als
vianants o demés usuaris dels espais públics, i quan es
vulnerin reiteradament les normatives sobre gestió de
residus municipals i neteja viària i es produeixin actes de
vandalisme sobre el mobiliari urbà.
Quan els llocs en els que es consumeixi es caracteritzin per
a l’afluència de menors d’edat, o si es número de persones
habitualment concentrat en els espais esmentats es
considera elevat amb respecte a la densitat d’habitatges i
veïns del lloc o espai públic de que es tracti.
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Article 8
1. S’ha de moderar l’ús d’aparells de ràdio, televisió, altaveus o instruments
musicals a fi d’evitar molèsties innecessàries al veïnat, sobretot entre les
22,00 i les 08,00 hores, evitant en tot cas que el soroll produït pels aparells
transcendeixi a l’exterior de l’habitatge emissor del mateix.
2. Donat el cas i d’acord amb l’establert al Decret 20/87 de la CAIB, els
nivells sonors màxims no poden ultrapassar els límits següents:
Zona de recepció

nivell sonor exterior
màxim en dB(A)
dia
nit

nivell sonor interior
màxim en dB(A)
dia
nit

Totes excepte la
industrial

55

45

35

30

Zona industrial

65

60

40

35

Atesa la dificultat de mesurar la intensitat sonora d’una font quan aquesta
s’aproxima al renou de fons, si aquest es troba pròxim als valors de la taula
anterior s’aplicaran les regles següents:
a) Quan el renou de fons ambiental estigui comprès entre 5 i 10 dBA més,
la font no podrà incrementar-lo en més de 2 dB(A).
c) Quan el renou de fons ambiental estigui comprès entre els màxims citats
en la taula anterior i 5 dB(A) més, la font no podrà incrementar-lo en
més de 3 dB(A).
a) Quan el renou de fons ambiental estigui comprès entre 10 i 15 dB(A)
més dels màxims indicats, la font no podrà incrementar-lo en més d’1
dB(A).
d) Quan el renou de fons ambiental es trobi per damunt dels 15 dB(A) més
dels màxims indicats, la font no podrà incrementar-lo en més de 0
dB(A).
1. En els renous produïts per vehicles de motor, s’ha d’aplicar el que
disposa el Decret 1439/72, de 25 de maig i la normativa que el substitueixi.
2. Les excepcions per raó de festes i festeigs populars les ha d’autoritzar
l’Alcaldia a petició prèvia, per escrit, de les persones interessades.
Aquesta mateixa autorització prèvia serà necessària per celebrar balls i
festeigs públics.
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L’Alcaldia pot fixar i limitar l’horari d’aquestes celebracions acomodant-se,
sempre que sigui possible, a les tradicions de la localitat.
3. Amb la finalitat de garantir el dret al descans dels veïns, tots els
establiments estan obligats a cessar tota activitat musical que transcendeixi
a l’exterior, a les 00,00 hores, sense necessitat de cap tipus de mesura
sonomètrica.
Article 9
Es prohibeix:
a) Hostilitzar i maltractar els animals (derogat per acord de Ple de
16/10/01)
b) Fer burla, o fer-ne objecte de maltractament, de les persones que es
trobin a la localitat, especialment si es tracta de persones majors o
d’altres persones físicament o intel·lectualment defectuoses;
c) Causar perjudicis a l’arbrat, als parterres, a les plantacions, als cultius i
als jardins, tant públics com privats;
d) Apoderar-se de fruits i efectes aliens sense la llicència de llurs
propietaris, encara que per la seva quantia no constitueixin delicte ni
falta;
e) Causar destrosses o embrutar els edificis, tant públics com privats, les
tanques, bardisses o parets divisòries, els bancs i les fonts de caràcter
públic, els fanals d’enllumenat, els pals de línies elèctriques, les
conduccions d’aigües i, en general, tots aquells béns i serveis que siguin
d’interès públic i privat;
f) Impedir la celebració de festes i desfilades degudament autoritzades,
així com processons i actes religiosos, i causar molèsties a les persones
que hi assisteixin;
g) Elevar globus que puguin produir incendis o disparar coets, petards i, en
general, focs artificials, sens prendre les precaucions adients a fi d’evitar
accidents i molèsties a les persones, i en qualsevol cas amb subjecció al
que disposen els articles 60 i 61 d’aquesta Ordenança;
h) Encendre focs en boscos d’arbres o de matolls.

Article 10
1. Es prohibeix establir barraques o cabanyes en el terme municipal.
2. Si s’estableixen càmpings, a més a més de l’autorització governativa
corresponent, cal que compleixin les condicions disposades per
l’ordenament legal, especialment les que estableixen les ordres de 30 d’abril
de 1957, de 17 de gener de 1967 i les disposicions complementàries. Les
normes de policia d'aquests campaments s’han d’ajustar al contingut de les
esmentades regulacions.
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Article 11
1. L’alcalde o alcaldessa pot ordenar que es retirin de la vista pública els
anuncis, els cartells, les plaques o els emblemes que continguin ofenses a
les autoritats, a les institucions establertes o als països amb els quals
Espanya mantingui bones relacions; i aquells el text o les il·lustracions dels
quals ofenguin persones determinades o la moral i els bons costum, o la
redacció dels quals infringeixi les regles gramaticals.
2. Per raons de seguretat i ornament públic, no s’autoritza la instal·lació de
rètols col·locats en banderola a les vies públiques.

CAPÍTOL SEGON
POLICIA DE LA VIA URBANA
Secció 1a
Disposicions de caràcter general
Article 12
1. Es prohibeix raspar, gravar, empastifar, escriure o dibuixar les parets,
façanes i portes dels edificis, ja que la publicitat ve regulada per les
ordenances actualment vigents al respecte.
2. Així mateix, a la via pública es prohibeix:
a) Abocar-hi aigües residuals, abandonar animals morts, plomes o altres
despulles, fems, runa, clovelles, deixalles, residus i qualssevol objectes
que pertorbin la neteja o causin molèsties a les persones o al trànsit de
vehicles.
b) Espolsar estores, catifes, roba i altres efectes de caràcter personal des
dels balcons, les finestres i els portals, així com regar les plantes,
excepte de sis a set del matí a l’estiu i de set a vuit a l’hivern.
c) Fer qualsevol tipus de reparació de vehicles a les vies municipals. En els
casos de reincidència que hagi motivat la imposició de tres sancions com
a mínim durant un any, l’Alcaldia, amb audiència prèvia a les persones
interessades, podrà decretar el tancament temporal, fins a quinze dies,
d’aquells establiments que infringeixin aquesta prohibició.
d) Tenir vehicles a la via pública l’aspecte exterior dels quals, a causa d’un
accident o de qualsevol altra circumstància, desmereixi l’ornament de la
població, i especialment utilitzar els carrers com a dipòsit de vehicles
que s’hagin de reparar. A les persones que infringeixin aquestes normes,
se’ls aplicaran les sancions exposades en l’apartat 2-C d’aquest mateix
article.
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e) La tinença de cans en habitatges resta condicionada al seu allotjament
en condicions higièniques òptimes, a l’absència de riscs sanitaris, a la
inexistència de molèsties als veïns i al tracte humanitari dels animals.
Els propietaris i posseïdors de cans i altres animals de companyia, han
d’adoptar les mesures necessàries perquè aquests no puguin accedir
lliurement, sense dur-los lligats, a les vies i als espais públics o privats
no tancats.
Com a mesura higiènica ineludible, les persones que menin cans i altres
animals dintre del terme municipal, han de procurar impedir que aquests
defequin a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.
Si les defecacions queden dipositades a les voravies, als espais públics,
als jardins o a qualsevol altra zona de vianants, la persona que meni
l’animal l’ha de netejar.
Seran responsables de l’incompliment d’aquesta norma els propietaris
dels animals i, subsidiàriament, les persones que els menin. (derogat
per acord de Ple de 16/10/01).
3. Es prohibeix terminantment dipositar fems a les vies públiques (fins i tot
dins els contenidors de recollida municipal de fems).
S’estableix com a hores per a dipositar els residus sòlids als contenidors de
recollida municipal de fems des de les 19,00 fins les 21,00 hores els dies
de recollida.
4. No es permès fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements,
de manera que impedeixi o dificulti la utilització per la resta d’usuaris:
a) No es permet que les branques dels arbres, arbusts, palmeres i demés
elements vegetals de jardins, patis o separacions entre finques o parcel·les
privades sobresurtin a la voravia o via pública molestant o obstaculitzant el
pas de vianants. En aquest sentit els propietaris d’aquests els han de
mantenir degudament podats.

Article 13
1. Els animals de propietat privada que circulin per la via pública han d’anar
acompanyats per persones majors d’edat que els vigilin i els menin.
2. Quan es tracti de cans, a més a més de complir el que disposa el
paràgraf anterior, no podran transitar-hi si no s’han vacunat degudament
contra la ràbia, cosa que s’ha d’acreditar amb la xapa que han de dur
penjada del collar; i, a més a més, les persones que els menin els han de
dur lligats amb cadena o corretja de cuiro.
3. Els cans vagabunds es capturaran i se sacrificaran si, en un termini de 48
hores, no els reclamen els seus amos. Si algú els reclamàs, hom els
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vacunarà, si no hi estan, i el seu amo abonarà les despeses derivades de la
vacuna, la seva alimentació i la multa corresponent.
4. Tots els cans que presentin símptomes de ràbia també poden ser
sacrificats.) (derogat per acord de Ple de 16/10/01)
Article 14
Els fems produïts en habitatges, locals industrials o de negocis i magatzems
s’han de lliurar al personal encarregat de recollir-los, per la qual cosa les
persones interessades els tindran a punt abans de la recollida dintre de
recipients de material plàstic o similar.
Article 15
Les finques situades en zona rural que tinguin femers queden exemptes de
l’obligació a què fa referència l’article anterior.
Article 16 (derogat per entrada en vigor ordenança B-19)
1. Per ocupar temporalment la via pública s’ha de sol·licitar prèviament la
llicència oportuna i pagar els drets establerts.
2. Quan es tracti d’un ús privatiu permanent de la via pública, caldrà
demanar la concessió administrativa, que es tramitarà d’acord amb les
normes contingudes en els articles 60 i concordants del Reglament de
serveis de les corporacions locals i altres disposicions que s’hi refereixin.
Article 17 (derogat per entrada en vigor ordenança B-19)
1. Per ocupar la via pública amb taules, cadires, tests, paradetes o altres
objectes anàlegs cal l’autorització municipal, la qual s’atorgarà
discrecionalment segons les necessitats del trànsit i el lloc on es projectin i
meritarà els drets que hi hagi establerts.
2. Les autoritzacions per ocupar espais públics amb taules i cadires tenen
periodicitat anual, computada en anys naturals a partir del següent al de la
concessió de l’autorització, i es poden prorrogar tàcitament pel mateix
període si no s’hi renuncia o es revisen amb una antelació mínima de 2
mesos a l’acabament del corresponent període anual.
3. Les autoritzacions per ocupar espais públics amb taules i cadires tenen
caràcter discrecional, per la qual cosa l’Ajuntament les pot revisar sens que
això suposi cap dret d’indemnització.
Article 18
1. Per ocupar temporalment la via pública s’ha de sol·licitar prèviament la
llicència oportuna i pagar els drets establerts.
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2. Quan es tracti d’un ús privatiu permanent de la via pública, caldrà
demanar concessió administrativa que es tramitarà d’acord amb les normes
contingudes a l’art. 74 i concordants del Reglament de Béns de les Entitats
Locals i Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
3. Els materials o efectes de qualsevol mena que, amb autorització o
circumstancialment, es dipositin a la via pública, s’han de situar de tal
manera que no impedeixin el trànsit per la via i, de nit, s’han de senyalitzar
amb enllumenat vermell, prou visible i adequat, a fi de prevenir accidents.
4. Aquesta mateixa precaució s’exigeix pel que fa a les tanques i
bastimentades que ocupin part de la via pública.
5. Quan s’obrin sèquies o sondatges a la via pública, l’empresari de les
obres, sota la seva responsabilitat, ha d’adoptar les precaucions necessàries
per evitar accidents, per la qual cosa ha de delimitar el recinte amb cordes
o tanques, col·locar cartells de prevenció adequats i, de nit, enllumenat de
les obres amb fanals vermells. La persona o entitat per compte de la qual es
facin les obres serà responsable, subsidiàriament, dels accidents que es
produeixin per omissió d’aquestes prevencions.
Article 18 bis
Tots els solars existents al terme municipal han d’estar tancats, almenys
allà on limitin amb la via pública, norma que correspon de complir al
propietari del solar.
El tancament del solar s’ha d’adaptar al que preveu la normativa aplicable i,
si no existís tal normativa, s’ha de regir per les regles següents:
a) el tancament ha de ser d’obra, degudament revestit amb calç, pintura o
bé amb xapat d’obra, i ha de coincidir normalment amb el perímetre del
solar o, si més no, amb els seus límits a la via pública.
b) l’altura mínima del tancament serà la següent:
- nucli urbà des Castell ................................1,80 m
- resta de sòl urbà residencial ..................... 0,80 m
- zona industrial .......................................... 1,00 m
SECCIÓ 2a
Trànsit de vianants i vehicles
Article 19
1. Els vianants, en les vies públiques de tota mena, han de transitar pels
passeigs, les voravies o les andanes destinades a ells i, si no n’hi hagués,
tan a prop de la vorera de la via com sigui possible.
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2. Es prohibeix als vianants formar grups que dificultin la circulació per les
voravies o els passeigs, així com dur-hi objectes que puguin representar
perill o molèstia per a la resta de transeünts.
3. Com a norma general, els vianants han de circular per la voravia de la
seva dreta en relació amb el sentit de la marxa.
4. A les cruïlles amb altres vies han d’adoptar les precaucions pertinents per
evitar accidents i s’han de subjectar a les indicacions que els facin els
guàrdies encarregats del trànsit o bé als senyals mecànics que hi hagi.
Article 20
1. El vianant que hagi de travessar la calçada s’ha d’assegurar prèviament
que aquesta es troba lliure, i ha de passar ràpidament i seguint una
trajectòria perpendicular a l’eix de la calçada.
2. Si el lloc per on han de creuar els vianants està senyalat, aquests tenen
l’obligació de travessar la calçada pel lloc indicat.
Si un vianant ha començat a travessar la calçada i se li aproxima un vehicle,
aquell s’ha d’aturar i deixar que el vehicle passi lliurement. Al mateix temps,
el conductor del vehicle també ha de disminuir la velocitat d’aquest.
S’exceptuen d’aquesta regla els casos en què els agents de l’autoritat o els
senyals de trànsit donin prioritat de pas al vianant.
Article 21
Els conductors de vehicles de tracció animal, quan transitin per la zona
urbana, han de conduir les cavalleries a mà, tret que es complesquin les
condicions següents: que les cavalleries duguin mos, que els carruatges
tenguin molles col·locades sobre els eixos i que duguin el corresponent fre
manejable des de l’interior del vehicle.
Article 22
Es prohibeix als conductors de vehicles de tracció animal fustigar i tractar
amb crueltat les cavalleries, així com utilitzar vares per castigar-les.
Article 23
1. Tots els vehicles de tracció de sang han de dur, a l’esquerra, la placa de
l’ajuntament de la població on els hagin inscrit amb el número
corresponent. Els vehicles d’aquesta classe que radiquin al terme municipal
han de complir el que disposa l’article 30.
2. Així mateix, els vehicles a què es refereixen els Articles anteriors han de
dur prou llum, des del fosquet i fins que torni de dia, per poder-los distingir
a distància. Els aparells emprats han de projectar llum blanca o groga cap
endavant i vermella cap enrere. Els llums són obligatoris, però es poden
substituir per dispositius reflectors de forma no triangular.
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3. Aquestes mateixes prevencions s’han de tenir quan, per qualsevol motiu
justificat, els vehicles quedin estacionats, de nit, a la via pública.
4. Les rodes d’aquests vehicles han de ser de goma, anàlogues a les dels
vehicles de motor.
Article 24
Quan es trobin dos vehicles que vagin en sentit oposat en un carrer estret
on, això no obstant, es permeti la circulació en doble sentit, el vehicle més
lleuger és el que ha de retrocedir. En igualtat de condicions, ho farà el que
dugui menys càrrega i, en darrer extrem, el que es trobi més a prop de la
sortida del carrer, tret que aquesta faci pendent o costa pronunciada; en
aquest cas el qui ha de fer enrere és el que pugi.
Article 25
Les cavalleries o ramats de tota mena només poden transitar pel rierol de
les caixes dels camins, per la dreta, i sempre han de deixar pas als
vianants.
Article 26
Els pares, els tutors o les persones encarregades dels infants, sota la seva
responsabilitat, tindran cura d’evitar que aquests juguin pels camins, les
carreteres o els carrers amb trànsit de vehicles.
Artivcle 27
Es prohibeix la tracció directa de fusta, brancatge, barrils i altres embalums
sobre el paviment de les vies públiques, així com utilitzar mitjans mecànics,
com ara cordes o topalls, tret que es tracti de frens, per impedir el
moviment natural de les rodes sobre les vies i els camins públics.
Article 28
1. El trànsit de vehicles per les vies públiques s’ha de subjectar al sentit que
s’hagi establert per a cada una d’elles.
2. La corporació, per raons de circulació, podrà impedir l’aparcament de
vehicles i el trànsit a les vies que determini.
Article 29
Tots els vehicles han d’extremar la seva vigilància en les cruïlles de vies
urbanes, als llocs propers a les escoles i en aquells en què, per raons de
seguretat, es disposi aquesta precaució.
Article 30
Els carros i altres vehicles de tracció animal radicats en el terme municipal,
han de dur un llistó on consti el nom de la població i el número del
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carruatge, el
corresponguin.

qual

s’obtindrà

pagant

prèviament

els

drets

que

Article 31
La mateixa obligació afectarà les bicicletes.
Article 32
Les parades fixes o facultatives dels automnibusos, autocars i altres
vehicles de transport les determinarà l’alcaldia, que donarà compte a la
corporació municipal dels acords que corresponguin.
Article 33
1. Els vehicles de lloguer radicats a la localitat i destinats al transport de
viatgers han de ser autoritzats prèviament per la corporació, que aprovarà,
amb caràcter general, les tarifes aplicables al transport d’acord amb l’Ordre
de 4 de novembre de 1964.
2. Els propietaris d’aquests vehicles de la localitat destinats al lloguer han
de pagar l’impost sobre la circulació de vehicles per la via pública.
3. S’exigeix als vehicles i a llurs conductors les degudes condicions d’higiene
i neteja, i als primers, a més a més, les que es requereixen com a
indispensables per a la seguretat de les persones.
4. Totes les autoritzacions que s’atorguin per explotar el servei a què es
refereix el present Article s’han de subjectar als reglaments vigents i als que
es puguin dictar en endavant.
Article 34
Els velomotors subjectes a l’impost municipal sobre circulació de vehicles
per la via pública que es trobin exclosos de matriculació segons el Codi de la
circulació, a fi que les autoritats municipals i superiors els puguin identificar
i controlar, han de proveir-se, a les oficines municipals, d’una placa o
matrícula per a la qual tan sols abonaran el seu cost, sense cap tipus de
suplement.
Aquesta placa ha de ser reflectora i les seves mides han de ser de 15,50 cm
de llargària per 9,50 cm d’amplària; a la banda superior esquerra hi han de
dur la inscripció “Ajuntament des Castell”, a la dreta l’escut de la ciutat i al
centre el número de matrícula.
La placa ha de figurar a la part posterior del vehicle i s’ha de poder veure en
tota la seva extensió.
Article 35
La placa es lliurarà en el moment de pagar l’impost municipal de circulació
de vehicles.
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Article 36
Si la placa es perdés o es deterioràs de tal manera que no se’n pogués llegir
el número, el titular n’ha d’obtenir una de nova, cosa que pot fer a les
oficines municipals o bé pel seu compte, sempre que compleixi les
prescripcions del paràgraf 2 de l’article 34.
Article 37
A més a més de les disposicions establertes en aquesta secció, tots els
vehicles i llurs conductors s’han de subjectar a les disposicions del Codi de
circulació que els siguin aplicables.

Secció 3a
Policia d’edificis i solars
Article 38
1.Tots els edificis situats en una via urbana han d’ostentar la placa que
indiqui el número que li correspon al carrer o a la plaça on es trobi ubicat
l’immoble.
2. Aquestes plaques, que s’avindran al tipus uniforme establert, s’han
d’instal·lar i mantenir en bon estat de conservació i visibilitat pels
propietaris de l’immoble.
3. Els murs dels edificis estan subjectes a les servituds públiques
d’instal·lacions de les plaques indicadores de la denominació del carrer,
senyals de trànsit, permòdols, làmpades i aparells d’il·luminació de les vies
públiques i suports per a les línies elèctriques, telefòniques i similars.
Article 39
No és permès que les portes existents als baixos dels edificis s’obrin cap a
l‘exterior, tret que s’hagi atorgat un permís especial als locals destinats a
espectacles públics.
Article 40
Les conduccions d’aigua, clavegueram, gas, electricitat o telèfon que s’hagin
de fer a la via pública o al seu subsòl, així com la instal·lació en la mateixa
via pública de pals, permòdols, caixes d’amarratge i de distribució, han de
menester la llicència prèvia de l’administració municipal. Aquestes
conduccions s’han de sotmetre, quant a les condicions tècniques i de policia,
als reglaments i altres preceptes en vigor i, si no n’hi hagués, a les
condicions que es disposin.
Article 41
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1. Es prohibeix d’abocar directament a la via pública mitjançant canals les
aigües pluvials procedents de les teulades dels edificis. Les aigües s’han de
canalitzar, per davall de la voravia, al rierol de la via pública.
2. Els propietaris d’edificis antics que actualment segueixin abocant l’aigua
de pluja a la via pública mitjançant canals tenen l’obligació de suprimir
aquesta forma d’evacuació des del moment en què practiquin obres de
reparació de la façana de l’edifici o de reconstrucció dels seus terrats.
Article 42
1. No es poden fer noves edificacions, ni reparar façanes, balcons, finestres
o miradors i teulades, als edificis existents sens abans prendre les mesures
de seguretat adequades a fi d’evitar accidents.
2. Les condicions tècniques i de seguretat de les bastides es regiran per les
normes escaients contingudes en el capítol III del Reglament de seguretat a
la feina, aprovat per l’Ordre de 22 de maig de 1952, o les disposicions que
les substituesquin.
Article 42 bis
No caldrà obtenir la llicència municipal per fer les obres següents:
a) emblanquinar i pintar de blanc les façanes;
b) pintar les façanes de color que no sigui blanc, en aquells edificis on ja
s’hagués concedit llicència per a això, sempre que es mantingui el color
autoritzat;
Tot això sens perjudici de les competències municipals a fi que les
edificacions mantenguin les degudes condicions d'ornament públic.
OBTENCIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES. Documents
Article 43
Per obtenir aquesta autorització, la persona interessada ha de presentar a la
Secretaria municipal una instància en què ho sol·liciti i en que manifesti, al
mateix temps, el tipus d’obra que vol fer i el lloc del terme municipal on es
troba, amb el projecte corresponent redactat pel facultatiu legalment
autoritzat, per quadruplicat, i visat per l’organisme oficial que correspongui.
Aquests documents han d’anar signats pel propietari i han d’anar
acompanyats d’un document que justifiqui la responsabilitat del facultatiu
que dirigeix l’obra.
Els projectes amb què s’acompanyi la sol·licitud de llicència municipal per
fer obres han d’estar integrats, com a mínim, de memòria, plànols i
pressupost. Els plànols de les plantes, façanes i seccions s’han de dibuixar a
escala 1:50 o 1:100, i a una escala major qualsevol altre detall necessari
per a la seva completa comprensió, per a un millor examen i per comprovar
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el compliment de totes les disposicions que contenen aquestes normes. A
les plantes i seccions s’ha de dibuixar o pintar de color negre allò que es
conserva o roman com fins ara, de color groc allò que desapareix i de color
vermell l’obra nova.
Entre els esmentats plànols ha de figurar el de situació de l’obra en relació
amb l’entorn urbà. Aquest plànol ha d’acotar el solar d’emplaçament a
escala 1:500 o, excepcionalment, a escala major. Com a mínim, hi ha de
figurar la superfície, l’orientació, la situació de l’edificació, el número de la
parcel·la que resulti de la parcel·lació prèvia o de la reparcel·lació, l’amplada
dels carrers, les distàncies del solar o de la parcel·la al carrer transversal
pròxim, i les cotes de les distàncies a les mitgeres i a les línies oficials de
carrers o vies. Així mateix, hom hi ha d’inserir un quadre en què figuri: la
superfície intrínseca del solar o de la parcel·la, el percentatge d’ocupació en
superfície de l’edificació en relació amb la del solar o la parcel·la, els metres
quadrats edificables per planta, els metres cúbics del total del volum
edificats i l’índex d’edificabilitat referit a la parcel·la en m/m2.
En la memòria del projecte hom ha d’especificar les dades numèriques o
d’altre ordre que no es puguin presentar numèricament o gràficament en els
plànols i que ajudin a una més fàcil comprensió d’aquests i a aclarir l’obra
projectada.
Article 43 bis
La instal·lació de grues fixes afectes a una construcció necessita la llicència
municipal prèvia, que es pot incloure en la urbanística si, amb el projecte,
es presenta la documentació adequada.
La llicència d’instal·lació de grues es concedirà si aquesta instal·lació es fa
en el solar on s’efectua la construcció.
En la sol·licitud d’instal·lació de grues s’han d’especificar els extrems
següents i presentar la documentació que tot seguit es relaciona:
a) plànol de la ubicació de la grua, amb les àrees d’escombrada de la
ploma, signat per l’arquitecte autor del projecte o pel director de les
obres;
b) pòlissa d’assegurança que cobreixi totalment qualsevol gènere d’accident
que pugui produir el funcionament de la grua mentre es trobi a l’obra;
c) certificat de bon funcionament i seguretat de la grua durant tot el
transcurs i fins que s’aturin les obres o es desmunti, lliurat per un tècnic
competent, d’acord amb les disposicions legals vigents i visada pel
col·legi oficial que correspongui;
d) certificat de l’empresa instal·ladora que acrediti el perfecte estat de
muntatge i funcionament de la grua.
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La concessió de la llicència municipal es regirà per les normes específiques
següents:
- El carro d’on penja el ganxo de la grua, amb caràcter general, no
podrà ultrapassar l’àrea del solar de l’obra.
- L’atorgament o la denegació de la llicència d’instal·lació de la grua,
quan el carro d’on penja ultrapassi l’àrea del solar de l’obra, serà
facultat discrecional de la corporació municipal.
- Els elements que transporti la grua es col·locaran de manera que
presentin la necessària garantia de seguretat a judici del facultatiu
de l’obra.
- En matèria d’instal·lació i funcionament de la grua, hom complirà
amb exactitud el que disposi, sobre grues, l’Ordenança general de
seguretat i higiene a la feina, aprovada per l’Ordre de 9 de març
de 1971.
Article 44
Classificació de les obres
Les obres es classifiquen en dues categories:
a) obres majors, que requeriran projecte redactat per tècnic superior
legalment reconegut com a competent; i
b) obres menors, que no necessiten projecte, però sí croquis acotat o plànol
a escala degudament formalitzat per la persona sol·licitant.
Corresponen a la categoria d’obres majors:
1.- Les anomenades de nova planta, quan sobre el solar en qüestió no hi
hagi cap edificació o, si existís, s’hagués sol·licitat abans de la demolició de
les construccions existents:
2.- Les de reforma, quan es pretengui reformar un immoble existent sens
que la realització del projecte impliqui augment de volum sobre l’edifici en
qüestió. En cas contrari, es consideraran de nova planta o ampliació.
3.- De reforma i ampliació, quan la realització material del projecte impliqui
un augment del volum o de la superfície edificats en l’edifici en qüestió. En
aquest cas, caldrà observar les normes i ordenances que incidesquin sobre
l’edifici.
4.- De consolidació, quan les obres a realitzar vagin encaminades a
mantenir la integritat física de l’edifici, amb l’excepció que si el seu import
ultrapassa el 50% del valor assignat a aquest, es consideraran de ruïna
imminent i, per consegüent, de nova planta.
Corresponen a la categoria d’obres menors:
1.- Les substitucions d’enrajolats, sanitaris i fusteria.
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2.- Els arrebossats i emblanquinats.
3.- L’adob de teulades i terrats, però no els canvis i les substitucions.
4.- L’adaptació i revocació d’excusats i banys.
Article 44 bis
La concessió de llicències d’obra correspon a la Comissió de Govern, tret
dels casos d’obra menor, quan les sol·licituds comptin amb l’informe
favorable del tècnic municipal, en els quals la competència per concedir
llicències correspon a l’alcalde/essa.
Article 45
Les llicències caducaran:
a) per desistiment exprés de la persona sol·licitant;
b) per no haver acabat les obres dintre del termini dos anys a partir de la
concessió de la llicència, tret que, d’acord amb el projecte, necessitin
d’un termini superior. Aquest termini superior podrà ser modificat per la
corporació si, de conformitat amb un dictamen tècnic, es comprova que
és excessiu per a l’obra de què es tracti;
c) per no ajustar-se als plànols aprovats o a les condicions de la llicència.
Article 46
Les construccions s’han d’ajustar, en el més bàsic, a les condicions
estètiques del sector.
Es pot denegar la llicència d’edificació o de reparació als projectes que
constitueixin una ofensa al bon gust o resultin impropi del lloc
d’emplaçament.
Les obres de nova edificació o reforma de les edificacions existents, han de
complir les següents prescripcions relatives a serveis públics urbans:
1r.- Voravies: s’han d’executar amb vorada de formigó de dimensions
30x15 en secció, i paviment de rajola hidràulica de quadret panot de color
vermell de 30x30 cm. La vorada s’ha de col·locar sobre fonament de 30x15
de formigó Fck 0 120 kg/cm2, i la rajola sobre solera de formigó de 10 cm
de gruix i de la mateixa resistència característica, presa sobre morter de
ciment Portland i rejuntada amb beurada de ciment amb colorant.
2n.- Desguàs de pluvials: hom els ha de donar sortida directament a la
calçada, però en cap cas sobre la voravia, i han de sortir al més elevats
possible respecte al nivell de l’asfalt a fi de no interferir amb un eventual
asfaltat de la calçada.

Text Refós Ordenança policia i bon govern

17

AJUNTAMENT DES CASTELL
- Illes Balears -

3r.- Xarxa de sanejament: s’ha d’executar com fins a la data, amb
l’excepció que no es poden emprar registres de formigó i s’han d’utilitzar
marcs i tapadores de fosa del mateix tipus, model i dimensions que les
adquirides per l’Ajuntament.
4t.- Xarxa d’aigua potable: s’ha d’executar d’acord amb les normes
establertes per la companyia concessionària del servei (SOREA), i caldrà
instal·lar una clau de pas sota arqueta de fosa del tipus adquirit per
l’Ajuntament, sobre la voravia, i un registre sobre la façana o el porxo o
vestíbul d’entrada (en el cas de blocs d’habitatges) per allotjar-hi el
comptador. Aquest comptador no ha de ser inaccessible des del costat del
carrer a través de cap porta.
5è.- Altura mínima dels portals: s’ha de definir una altura mínima del portal
respecte al nivell de la voravia existent a fi de no interferir amb un eventual
enrajolat sobre el nivell existent. Si no es respecta aquesta altura mínima,
es deixaria el portal a una altura insuficient o s’obligaria a fer un gual.
Aquest detall és d’importància singular en garatges, locals comercials i
entrades d’edificis situats en carrers amb pendent. Així mateix, és aplicable
als soterranis.
6è.- Xarxa d’enllumenat públic: quan escaigui d’instal·lar punts
d’enllumenat sobre la façana de l’edifici en qüestió, s’ha d’encastar un
ancoratge a l’altura establerta i, des d’aquest ancoratge fins al terra, s’ha
d’encastar un tub de ferroplast de diàmetre mínim de 16 mm, tot
intercalant a l’altura d’1 m un registre encastat a la façana capaç d’albergar
un grup de fusible-interruptor. Aquest registre ha de tenir les mateixes
característiques i format que els utilitzats a tot el nucli urbà per a
l’enllumenat públic. El tub de ferroplast que enllaça el registre amb el cable
subterrani que discorre sota la voravia, ha de tenir un diàmetre de 23 mm o
superior i, paral·lelament a aquest tub, hom ha d’estendre un cable d’aram
nu de 32 mm2 acabat per un extrem en el registre i per l’altre en una pica
de connexió a terra.
7è.- Xarxa telefònica: s’ha de deixar un tub encastat a la façana des del
punt on tengui actualment la seva connexió (o connexions) l’edifici i fins a
una arqueta normalitzada de fosa d’acord amb les normes de Telefónica de
España, SA.
8è.- Xarxa elèctrica: s’ha de deixar un tub encastat a la façana des del punt
on tengui actualment la seva connexió l’edifici fins a un nínxol que albergui
una caixa de protecció i centralització de comptadors, d’acord amb les
normes de la companyia subministradora (GESA).
9è.- Xarxa de ràdio i TV o altres serveis via cable: si s’adopta alguna
resolució en aquest sentit, cal deixar una caixa encastada que comuniqui
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per dins de l’habitatge o habitatges fins a la xarxa d’antena col·lectiva; i per
l’exterior fins a una arqueta de registre sota la voravia.
Article 47
Els enderrocs i apuntalaments que es facin a iniciativa particular necessiten
la llicència oportuna, en la qual es determinaran les condicions a què s’han
de subjectar les obres.
Article 48
1. L’autoritat municipal o els seus delegats i els tècnics al servei de
l’Ajuntament, poden entrar al recinte on es duguin a terme obres de
construcció o reparació per comprovar si se subjecten als plànols aprovats i
a la resta de condicions establertes i inspeccionar si s’han pres les mesures
adequades de seguretat a la feina. L’incompliment del que estableix aquest
Article pot determinar la suspensió de les obres.
2. A totes les obres s’ha d’instal·lar, en un lloc ben visible des de l’exterior,
un cartell on constin els noms i, si escau, una referència a la seva
qualificació empresarial de:
- tècnic autor del projecte
- tècnic director de l’obra (grau mitjà o superior)
- promotor
- constructor
- empreses col·laboradores (electricitat, lampisteria, etc.)
Així mateix, s’hi ha de fer constar el núm. de la llicència municipal i la data
de concessió.
Article 49
1. Les obres que s’iniciïn no es poden deixar sens acabar. Si passa això,
l’autoritat municipal pot recórrer al propietari perquè les acabi i obligar-lo a
executar-ne aquella part que consideri més indispensable i, si no ho fa,
l’Ajuntament pot acordar de dur-les a terme per compte del propietari.
2. En qualsevol cas, els constructors d’immobles nous o d’obres de reforma
que afectin de manera important les façanes, han de construir, o
reconstruir, les voravies corresponents als trams afectats per l’obra amb
materials homologats.
En cap cas no es considerarà acabada l’obra nova i, per tant, no es lliurarà
el certificat municipal de final d’obres si no es compleix adequadament el
requisit establert en l’apartat anterior.
Article 50
1. Els propietaris dels immobles edificats tenen l’obligació de netejar,
emblanquinar i conservar en general en bon estat les façanes de llurs cases
i les parets mitgeres visibles des de la via pública. També tenen l’obligació
de reparar les goteres i les canonades de desguàs.
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2. Aquesta obligació afecta també els vestíbuls, les entrades i les escales.
3. L’incompliment de les ordres rebudes respecte a les obligacions al·ludides
en aquest precepte pot fer que l’Ajuntament acordi de dur a terme les obres
per part del personal al seu servei i per compte del propietari, al qual
s’exigirà el pagament de les despeses que se’n derivin per via de
constrenyiment administratiu.
4. Les bastides que s’hagin d’instal·lar per fer obres o altres construccions al
municipi han de permetre, en qualsevol cas, la lliure circulació dels vianants
per les voravies.
5. Les parets exteriors dels immobles del municipi només es poden revestir
amb pedra abuixardada o calcària, de manera que es prohibeix d’utilitzar
qualsevol altre material per a aquesta finalitat. Si una façana es folra amb
material no autoritzat, sense llicència municipal, s’ordenarà de retirar el
revestiment i adaptar-lo, si escau, a la normativa present.
Article 51
1. Les llicències d’obres s’adaptaran a la Llei de règim del sòl o ordenació
urbana, al Text refós aprovat per Decret de 9 d’abril de 1976 i disposicions
complementàries, al Reglament de serveis de les corporacions locals i als
plans d’ordenació urbana.
2. Quan acabin les obres, els serveis tècnics municipals lliuraran el certificat
d’acabament de les obres que, a més a més dels efectes que li són propis,
tindrà caràcter de:
- llicència de primera ocupació
- comunicació al titular de l’immoble de l’alta d’aquest en el padró
fiscal corresponent
Cal adjuntar la documentació següent a la sol·licitud de certificat
d’acabament de les obres:
- justificant del dipòsit de la taxa municipal corresponent
- alta fiscal del tècnic director de les obres i del seu contractista
- certificat de final d’obra signat pel tècnic director
- certificat de no tenir pendent de pagament cap tribut municipal
relacionat amb l’obra en qüestió
- certificat de no tenir pendent de pagament cap tribut municipal
relacionat amb l’obra (ocupació de via pública, servei d’aigua,
llicència urbanística, etc.)
- certificat que no s’ha incoat cap expedient sancionador relatiu a
l’obra o, si s’escau, que aquest s’ha sobresegut i s’ha abonat o
garantit l’import de les sancions imposades o previsibles
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imprès que justifiqui la declaració d’obra nova als efectes de
l’Impost de béns immobles (Declaració cadastral d’alta).

Article 52
1. La construcció d’edificis destinats a indústria, l’obertura d’establiments
industrials i comercials i l’ampliació dels existents estan subjectes a llicència
prèvia.
2. La intervenció municipal ha de vetllar perquè els locals i les instal·lacions
compleixin les condicions necessàries que assegurin la tranquil·litat,
seguretat i salubritat de les persones ocupades en aquestes activitats i les
del veïnat en general.
3. Les màquines, els motors i les instal·lacions i els aparells mecànics, així
com els establiments industrials i comercials a què es refereix el núm. 10 de
l’article 19 del Decret 3250/76, s’han de sotmetre, amb l’objecte de la
previsió a què fa referència el paràgraf anterior, a inspeccions periòdiques
que efectuaran els tècnics municipals designats a aquest efecte.
4. Abans de fer l’obra civil d’instal·lació d’antenes parabòliques i/o similars,
la persona interessada ha de presentar la documentació prevista pel
Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions a fi que l’Ajuntament en
prengui coneixement.
Article 53
Quan, d’acord amb el projecte de construcció, l’edifici es destini
especialment a una activitat industrial determinada, no s’atorgarà el permís
d’obres si la concessió de la llicència d’obertura no és escaient.
Article 54
A fi de classificar les activitats que aquí es regulen en molestes, insalubres,
nocives o perilloses, es tindrà en compte, imprescindiblement, l’annex núm.
1 del Reglament aprovat per Decret de la Presidència del Govern de 30 de
novembre de 1961, o les disposicions que el substituesquin, així com les
instruccions complementàries aprovades per l’Ordre de 15 de març de
1963.
Article 55
1. Els edificis destinats a instal·lacions industrials que causin vibracions i
renous molests, que superin els mitjanament tolerables per a les
edificacions contigües, s’han de construir de manera que les parets de
separació amb les finques adjacents deixin espai lliure, d’una mitjana de
quinze centímetres, excepte a la façana, on es disposarà l’aïllament per
juntes de dilatació.
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2. Les parts separades dels edificis contigus s’han de protegir, a la part
superior, amb tancament o protecció de material adequat que eviti la
introducció de runa i d’aigua de pluja a l’espai intermedi.
Article 56
1. Les llicències relatives al que es tracta en aquest capítol s’han d’adaptar
a les previsions del Pla general d’ordenació urbana i altres normes
urbanístiques.
2. Es poden construir habitatges annexos a les indústries i als locals de la
zona de serveis comercials i industrials des Castell en les condicions
següents:
- Només es pot construir un habitatge per local, destinat al servei
de guarda i vigilància de l’empresa.
- La construcció d’habitatges no ha de suposar cap augment de
superfície i volum del conjunt de l’edificació d’acord amb les
normes previstes anteriorment.
- En cap cas l’habitatge construït, annex al local a la zona de
serveis, no es podrà vendre o llogar a terceres persones no
relacionades amb l’empresa ni canviar-ne l’ús previst per a
guarda-vigilància.
Article 57
La tramitació de llicències per a la construcció d’edificis fabrils i , en
general, de llicències per a l’explotació d’activitats molestes, insalubres,
nocives o perilloses, s’ha de subjectar al procediment establert en el capítol
primer del títol II del Reglament de 30 de novembre de 1961.
Article 58
1. Els motors d’explosió s’han d’instal·lar a una distància de no menys d’un
metre de qualsevol paret de façana a la via pública i mitgeres.
2. En els fonaments i la sustentació d’aquests motors cal adoptar les
mesures necessàries per evitar vibracions i renous excessius.
3. La distància establerta en el paràgraf primer també s’ha d’observar en la
instal·lació de motors elèctrics, tret que la seva potència no sigui de més de
8 cv, però així i tot s’han d’allunyar prudentment de les parets mitgeres o
dels envans d’altres locals destinats a habitatges.
Article 59
Les transmissions de moviments recolzats en l’entramat de dos pisos o que
pengin de la teulada, només es permeten quan no hi hagi habitatges a les
plantes superiors. Tampoc no es poden recolzar en parets mitgeres.
Article 60
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Les parets i els sostres de fàbriques i magatzems de materials fàcilment
combustibles s’han de construir amb materials incombustibles. Les seves
portes d’accés, si no són metàl·liques, s’han de revestir de planxes
metàl·liques per ambdues bandes i les finestres s’han de protegir amb teles
metàl·liques de malla.
Article 61
1. Els laboratoris i magatzems de pirotècnia només es poden instal·lar a les
zones que s’indiquin, convenientment allunyats de qualsevol edificació i de
vies urbanes de circulació intensa.
2. Els establiments destinats a la venda de productes diversos només poden
tenir, en dipòsit, fins a deu quilos d’Articles pirotècnics de la varietat
coneguda de pirotècnia infantil, que han de conservar en armaris o dipòsits
construïts amb material incombustible.
3. Les pedres detonants i els anomenats cartutxos japonesos no es
consideren compresos en aquell límit.
Article 62
Es prohibeix vendre i usar els focs artificials coneguts com a trons de ciclista
o cancan, de metxa i de dos capçals; petards i coets borratxos; trons de
mineta, masclets i cintes detonants.
Article 63
Cal obtenir la llicència de l’Alcaldia per disparar castells de focs artificials,
sempre que el pes brut del total d’artefactes sigui de deu o més quilos, i
també es necessita la mateixa llicència per disparar traques, qualsevol que
sigui el pes del material pirotècnic utilitzat.
Article 64
1. Cal obtenir llicència per obrir forns de pa i pastisseria, els quals s’han
d’ajustar a la legislació especial sobre aquests emanada dels organismes
estatals que corresponguin.
2. Els forns només es poden instal·lar en locals de planta baixa dels edificis,
amb ventilació directa al carrer o a un pati central.
3. Les superfícies exteriors dels forns i les xemeneies s’han de construir de
manera que no transmetin calor a la façana, al sostre ni a les parets
mitgeres. S’han de revestir amb material aïllant i separar de les parets un
espai mínim de cinquanta centímetres, i del sostre una distància no inferior
a un metre cinquanta centímetres.
Article 65
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Totes les llicències per al funcionament de les activitats a què fa referència
aquest capítol es poden suspendre en qualsevol moment si es demostra,
després de fer les comprovacions adients i escoltar les persones
interessades, que el seu funcionament atempta contra la tranquil·litat,
seguretat o salubritat, i fins que no s’esmenin les causes que hagin produït
aquells resultats.
Article 66
Els edificis i locals destinats a fàbriques, tallers o laboratoris, o bé a dipòsit
de productes considerats molests, insalubres, nocius o perillosos, a més a
més de complir les condicions tècniques apropiades a l’activitat a què es
destinen, han de complir les que exigeix la legislació vigent en matèria
sanitària, d’higiene i de seguretat a la feina.

CAPÍTOL TERCER
POLICIA D’ESPECTACLES
Article 67
Amb caràcter general, tot allò que es refereix a policia d’espectacles s’ha de
subjectar al Reglament vigent d’espectacles i a les seves disposicions
complementàries i a la normativa que les substitueix; i en els casos no
prevists, s’aplicaran com a normes supletòries les contingudes en aquest
capítol.
Article 68
1. Per construir, reformar i habilitar edificis destinats a espectacles públics,
el propietari o la propietària de l’edifici ha de presentar una instància
adreçada a l’Alcaldia, a la qual ha d’adjuntar una memòria que expliqui la
construcció o les reformes que es projecten, amb indicacions de la seva
destinació, extensió superficial de l’edifici, emplaçament en la via urbana de
què es tracti i materials que s’hagin d’utilitzar en les obres. Igualment, cal
adjuntar-hi el plànol de les obres, amb gràfics d’alçada, plantes i seccions, i
distribució de localitats que s’hagin d’emplaçar dins la sala d’espectacles, tot
precisant la distància que hi haurà entre les files de seients.
2. En els plànols gràfics s’ha de precisar l’establiment i les dimensions de
les portes d’accés al local i de les obertures de ventilació, els vestíbuls, les
escales i els passadissos exteriors.
3. Si es projecta la construcció d’un escenari, cal indicar-ne les dimensions,
els materials i el gruix dels murs, així com les entrades amb què ha de
comptar, una de les quals, com a mínim, ha de ser independent de les que
donin accés a la sala destinada a l’espectacle.
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4. Si el local s’ha de dedicar a projeccions cinematogràfiques, hom ha
d’indicar en els plànols la ubicació de la cabina de projecció i les seves
entrades, que seran exclusivament per a la cabina.
5. Tots els plànols que es presentin han de ser a escala i han d’anar
subscrits pel tècnic director de les obres i pel propietari de l’immoble.
6. Els documents s’han de presentar per triplicat i hom s’ha d’ajustar a les
instruccions de l’Administració General de l’Estat a fi que es presentin de
forma completa, completant i reajustant, si escau, el que s’exigeix en
aquest article d’acord amb les exigències governatives.
Article 69
1. Quan l’Alcaldia rebi els documents a què es refereix l’Article anterior, els
ha de remetre a la Direcció Insular de l’Administració General de l’Estat,
d’acord amb l’article 114 del Reglament de policia d’espectacles, de 3 de
maig de 1935, a qui correspon d’autoritzar les obres.
2. Mentre no es doni aquesta autorització, no es pot atorgar la llicència
municipal corresponent ni poden començar les obres de construcció o de
reforma de l’edifici o local. A més a més, l’activitat s’ha de subjectar al
Reglament d’activitats molestes de 30 de novembre de 1961.
Article 70
Les portes accessòries que facilitin la sortida del públic al final de la
representació i en cas de necessitat, mentre duri l’espectacle, han d’estar
il·luminades amb llums vermells que indiquin “sortida d’urgència” i només
es poden tancar amb passadors interiors, de manera que es puguin obrir
ràpidament des de l’interior en cas de necessitat.
Article 71
Totes les sales d’espectacles han de comptar amb el nombre suficient
d’aparells extintors d’incendis, la càrrega dels quals s’ha de renovar
periòdicament i, si més no, han de comptar amb prou conduccions d’aigua
corrent destinades a aquesta mateixa finalitat.
Article 72
1. D’acord amb el paràgraf 3 de l’Article 165 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, la llicència que
l’alcalde/essa doni per celebrar espectacles públics a l’aire lliure ha de
comptar amb l’autorització prèvia de la Direcció Insular de l’Administració
General de l’Estat.
2. Tanmateix, no cal demanar aquesta autorització quan es tracti
d’actuacions de grups o companyies de titelles ambulants, si l’actuació no
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es perllonga més de dos dies, o d’actuacions de grups de cors i espectacles
folklòrics amb les mateixes característiques.
3. No es pot fer cap espectacle públic, ni en un local tancat ni a l’aire lliure,
sens comunicar-ho a l’Alcaldia, amb vint-i-quatre hores d’antelació com a
mínim, mitjançant el cartell o programa.
Article 73
1. Si, per qualsevol causa, l’empresa es veu obligada a substituir l’obra
anunciada, canviar-ne els actors, variar l’ordre de l’anunciat d’actors o
modificar l’ordre de l’espectacle, ho ha de comunicar a l’Alcaldia i anunciarho de manera ostensible al local on s’ha de fer l’espectacle. Així mateix,
l’empresa té l’obligació de retornar l’import de les localitats adquirides a
aquelles persones que no estiguin conformes amb la variació.
2. Cal observar les mateixes prevencions quan, per qualsevol circumstància,
s’hagi d’ajornar la funció fins a un altre dia diferent de l’assenyalat.
Article 74
Si l’espectacle, per causes totalment alienes a l’empresa, s’hagués de
suspendre un cop començat, no es podrà exigir la devolució de l’import de
les entrades i localitats.
Article 75
L’alcalde/essa pot multar l’empresa si l’espectacle comença amb un retard
notable respecte de l’hora anunciada.
Article 76
Es prohibeix vendre un nombre de localitats superior a la capacitat del local
i, per tant, que hi hagi espectadors que hagin de romandre dempeus per
manca de seients lliures.
Article 77
1. Es prohibeix fer espectacles immorals, que ofenguin els sentiments
religiosos i ridiculitzin les autoritats o institucions públiques.
2. Quan les autoritats superiors, en l’exercici de les facultats que tenen
assignades, autoritzin la representació d’una obra teatral o cinematogràfica,
l’autoritat local no la podrà suspendre sota el pretext que hi concorre alguna
de les causes assenyalades en el paràgraf anterior.
Article 78
El treball de menors en l’espectacle resta sotmès a les disposicions
generals.
Article 79
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Les hores d’acabament dels espectacles s’han d’ajustar a les normes
generals que ho determinen.
Article 80
En els locals on es facin espectacles es prohibeix:
a) entrar-hi amb cans o altres animals,
b) fumar dins la sala,
c) romandre a la sala amb criatures de pit o menors que, amb els
seus crits, torbin el silenci o molestin el públic,
d) produir esvalots i, en general, pertorbar l’ordre, tret que es tracti
de manifestacions de desgrat contra una obra representada
mentre es facin dintre dels límits de discreció,
e) col·locar a les baranes de les llotges abrics, mocadors, binocles o
altres objectes que, en caure, puguin ocasionar molèsties.
Article 81
Les barraques o els pavellons per a instal·lacions temporals de circs,
teatres, cinematògrafs, diversions pròpies de fires i envelats per a balls,
s’han d’emplaçar als llocs que assenyali l’Ajuntament i necessiten
l’autorització de l’Alcaldia i el pagament previ dels drets que corresponguin.
Article 82
1. No es permeten les projeccions cinematogràfiques de pel·lícules que no
estiguin degudament qualificades.
2. Quan la qualificació expressi que una pel·lícula determinada és només
autoritzada per a majors, l’autoritat municipal ha de vetllar perquè això es
compleixi i pot multar l’empresa i els pares que infringeixin aquesta
prohibició en permetre la permanència al local de persones d’edat menor a
l’autoritzada per les disposicions vigents.
3. En el cas del paràgraf anterior, l’empresa té l’obligació de disposar, en un
lloc visible de la taquilla, un cartell que indiqui “autoritzada per a majors de
catorze anys” o bé “autoritzada per a majors de divuit anys”.
Article 83
No es permeten projeccions cinematogràfiques a cafès ni en altres locals
que estiguin mancats dels requisits escaients exigits pel Reglament de
policia d’espectacles.
Article 84
1. Per als espectacles taurins, hom s’ajustarà al que disposa el Reglament
de 15 de març de 1962 i les disposicions complementàries.
2. Es prohibeix terminantment que braus i vedelles, engreixats o en
llibertat, corrin pels carrers i les places de la població.
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Article 85
L’autorització per al funcionament de piscines públiques se sotmet a les
disposicions contingudes en el Reglament especial de 31 de maig de 1960.

CAPÍTOL QUART
POLICIA D’ESTABLIMENTS DESTINATS A L’AVITUALLAMENT PÚBLIC
Article 87
1. És indispensable obtenir la llicència municipal per obrir establiments
destinats al dipòsit, a l’emmagatzematge o a la venda de queviures
destinats a l’avituallament públic.
2. També és necessària la llicència municipal per traspassar aquests
establiments.
Article 88
1. L’Alcaldia pot ordenar la inspecció dels establiments de què es tracti per
comprovar si compleixen les normes contingudes en aquesta Ordenança i
en les disposicions generals sanitàries.
2. Sens perjudici de les inspeccions que ordeni l’Alcaldia, els inspectors
farmacèutic i veterinari han de practicar les gestions assignades per la
Conselleria de Sanitat del Govern de les Illes Balears, per la qual cosa estan
facultats per extreure reglamentàriament mostres dels productes sospitosos
d’alteració o frau.
Article 89
Els propietaris dels establiments indicats han de mantenir perfectament
neta la part del carrer i de la voravia que confronti amb els seus locals i no
poden abocar a la via pública els residus de mercaderies i despulles ni
netejar-hi espècies ni estris de l’establiment.
Article 90
1. L’Alcaldia pot decretar el tancament temporal, de fins a quinze dies, dels
establiments els propietaris dels quals hagin estat objecte de sancions
reiterades, almanco tres en un mateix trimestre, per abusos en el pes o la
mesura en les transaccions al públic o per la venda d’articles adulterats.
2. El tancament temporal es podrà elevar a definitiu si les causes que
l’hagin motivat persisteixen després de tornar a obrir l’establiment.
Article 91
Se sancionaran amb multa i decomís de gènere els actes següents:
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1. L’exposició o venda d’Articles alimentaris adulterats o en mal estat
de conservació.
2. L’ús de substàncies nocives destinades a la conservació o
preparació d’Articles alimentaris.
Article 92
També se sancionaran aquests fets:
1. Variar el nombre, la classe, la naturalesa, l’origen o la qualitat de
les mercaderies exposades, quan se’n pugui derivar engany o
confusió.
2. Embolicar substàncies alimentàries amb papers usats.
Article 93
Quan les disposicions pertinents ho disposin i, en qualsevol cas, sempre que
l’Alcaldia consideri que hi ha motius fonamentats que ho aconsellin, el
venedors tenen l’obligació d’anunciar amb rètols perfectament visibles el
preu de venda dels articles alimentaris.
Article 94
1. Es prohibeix vendre llet que no compleixi les condicions higiènicosanitàries indispensables, aquella en què s’hagi alterat la seva composició
amb antisèptics o anticoagulants i aquella a la qual s’hagi afegit aigua, tret
que, en aquest darrer cas, s’hagués autoritzat per disposició governativa.
2. Es permet la venda de llet descremada sempre que es contingui en
recipients que indiquin la seva condició i que el comprador en tingui ple
coneixement.
Article 95
Se sancionarà la venda de:
a) pastes alimentàries a les quals s’hagi afegit colorant o altres
productes prohibits,
b) pa, quan contingui un excés d’humitat o s’hi hagin addicionat
altres productes per adulterar-ne el pes o la qualitat,
c) vinagre, quan procedeixi de vins als quals s’hagin agregat àcids
minerals o orgànics, i de vins, aiguardents i brandis que no
procedeixin d’alcohols vínics o que contingui substàncies no
autoritzades,
d) begudes en general que puguin ser adulterades, falsificades o
addicionades de substàncies perjudicials per a la salut pública,
e) qualsevol producte alimentari en males condicions, adulterat o
falsificat.
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CAPÍTOL CINQUÈ
POLICIA DE MERCAT
Secció 1a
Mercat públic
Article 96
1. Correspon a l’Ajuntament:
a) determinar els llocs de venda que hi hagi d’haver als mercats
públics de venda al detall,
b) senyalar l’emplaçament i l’extensió que correspongui a cada lloc,
c) fixar la branca comercial a la qual hagi delimitar la seva activitat,
d) autoritzar, quan correspongui, d’acord amb les disposicions
vigents, l’establiment de “lloc de venda directa” a l’emplaçament
disposat a tal efecte.
2.Cap comerciant no pot variar, sens autorització municipal, la destinació
del lloc que se li hagi atorgat.
Article 97
Els models de llocs i parades els ha de fixar l’administració municipal, i els
concessionaris hi ha de subjectar llurs instal·lacions respectives.
Article 98
Els concessionaris de llocs als mercats tenen l’obligació de satisfer el cànon
que l’Ajuntament tingui establert o que acordi posteriorment per gaudir del
lloc.
Article 99
Es pot declarar la caducitat de la concessió:
a) per la manca de pagament de dues mensualitats consecutives del
lloguer de la parada;
b) per la venda d’Articles en males condicions, el frau en el pes o en
la qualitat de les mercaderies i abusos en el seu preu de venda, la
venda d’articles no autoritzats, la manca de neteja, haver
provocat baralles o escàndols (perquè hi escaigui aquest motiu de
caducitat, el concessionari haurà d’haver estat sancionat
prèviament, almanco tres vegades pel mateix fet, dintre del
termini d’un any);
c) per haver traspassat el lloc sens demanar la llicència municipal
prèvia.
Article 100
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Els concessionaris poden traspassar els llocs que se’ls ha concedit, però
sempre amb llicència municipal prèvia.
Article 101
Són aplicables a aquests llocs les normes contingudes en els articles 88, 90,
91, 92, 93, 94 i 95 d’aquestes ordenances.
Article 102
Els venedors han d’exposar a la vista del públic totes les existències que
tinguin per destinar a la venda durant aquell dia, sens poder-ne ocultar una
part.
Article 103
No es poden sacrificar en els llocs del mercat els animals destinats a la
venda, ni fer-hi les operacions de plomar aus o d’escorxar conills ni altres
animals similars.

Secció 2a
Mercats i fires d’animals
Article 104
1. Si a la localitat se celebren, periòdicament o eventualment, fires, mercats
o concursos d’animals, aquests s’han de concentrar, precisament, als
terrenys prevists a aquest efecte, ocupar-hi el recinte assenyalat a tal fi, i
adoptar les mesures de seguretat adequades per evitar danys a persones o
cases.
2. Els animals que acudeixin a la concentració sense “guia d’origen i
seguretat”, per ser admesos, han de sotmetre’s a un reconeixement del
veterinari titular. L’horari de l’inspector veterinari l’ha de fixar l’alcalde/essa
o el regidor delegat, d’acord amb el mateix inspector.
3. Els animals malalts o sospitosos d’estar-hi no poden ingressar a la fira i
s’han d’allunyar immediatament del terme municipal.
4. Els propietaris d’animals i les persones que acudeixin a la reunió per
exhibir-hi maquinària, arreus de llaurar, pinsos o qualsevol altre producte,
han de pagar els drets municipals que hi hagi establerts.
5. Les persones que, amb la seva conducta, alterin l’ordre i la tranquil·litat
del lloc, es podran expulsar del mercat o del recinte firal.
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Secció 3a
Venda directa de determinats articles
Article 105
1. Dintre del mercat públic, si és possible, s’establiran llocs a “situats”,
perquè s’hi puguin vendre directament els productes següents: fruites,
hortalisses, tubercles, llegums i arròs. Si no hi hagués espai dintre del
mercat públic –és a dir, espai físic- s’establiran un llocs mòbils propers a
ells.
2. Els productes indicats anteriorment poden ser objecte de venda directa
únicament per agricultors individuals, societats de productors, cooperatives
sindicals del camp, grups sindicals de colonització i serveis econòmics de les
germandats de llauradors i ramaders.
3. La venda dels articles abans esmentats es pot fer directament des dels
vehicles condicionats a aquest fi, però a l’hora de tancament del mercat
s’han de ser desallotjar i han de deixar els llocs totalment nets i desocupats.
4. Les persones o entitats determinades en el paràgraf anterior a les quals
s’autoritzi la venda directa dels productes, per tal d’obtenir la llicència
municipal, han de presentar un informe favorable emès pel sindicat, la
germandat de llauradors i ramaders o l’organisme sindical que correspongui
al lloc d’origen del mercat. Per tal de continuar la venda amb garantia,
l’Ajuntament els podrà exigir una quantitat mínima de gènere diari per
despatxar al públic, tot tenint en compte la seva naturalesa, la zona
d’origen i la temporada de producció, a fi d’assegurar, en la mesura que
sigui possible, la continuïtat per un període no inferior als quinze dies.
5. També es permet la venda directa de peix sempre que es faci dintre del
recinte del mercat de peix.
6. El reconeixement sanitari del peix es farà als llocs que disposi
l’Ajuntament.
Per tot allò que no es disposi en aquesta secció, hom s’ajustarà al que
determina la Circular 1/1965, de 18 de gener, de la Comissaria General
d’Avituallaments i Transports i la resta de disposicions aplicables.

CAPÍTOL SISÈ
POLICIA SANITÀRIA MUNICIPAL
Article 106
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1. Els propietaris d’edificacions situades a zones on hi hagi conduccions
d’aigua potable destinada al proveïment públic de la localitat a menys de
cent metres, tenen l’obligació de construir, pel seu compte, la canalització
corresponent per al servei de les persones que ocupin l’immoble.
2. Els brancals s’han de construir amb materials impermeables i s’han de
mantenir en bon estat de conservació, de manera que s’impedesquin en tot
moment les infiltracions i les pèrdues de cabal.
3. La instal·lació dels brancals al subsòl de la via pública s’ha d’ajustar, pel
que fa a assentament, traçat, profunditat, naturalesa i dimensions dels
conductes, a les regles que l’administració municipal hagi establert per al
sector o, si no, a les que disposi per a cada cas.
Article 107
1. Els propietaris d’edificacions situades a carrers dotats de xarxa de
clavegueram o en què aquesta passi a menys de cent metres del terreny,
han de construir per compte seu la canalització necessària per a l’evacuació
de les aigües brutes procedents de l’immoble, d’acord amb les instruccions
dels serveis tècnics municipals.
2.a) Les indústries que utilitzin productes corrosius o altres que puguin
danyar les conduccions o el lloc d’abocament, tenen l’obligació,
independentment del que disposa l’apartat anterior, de dotar les seves
instal·lacions d’elements o dispositius que neutralitzin els seus efectes
perjudicials. Si es comprovés que les mesures no són eficaces o que no
s’han adoptat, l’Alcaldia pot disposar de les facultats que li confereix el
vigent Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
b) Totes aquelles empreses o establiments les activitats dels quals estiguin
compreses entre les classificades i considerades molestes, nocives,
insalubres o perilloses, abans d’abocar les aigües residuals, han de disposar
d’arquetes i sistemes de decantació de matèries estranyes (greixos, olis,
àcids, sòlids diversos, etc.).
3. Si els propietaris dels immobles afectats no duen a terme, per iniciativa
pròpia, la construcció de les connexions necessàries i, després de ser
requerits a aquest efecte per l’administració municipal, deixen transcórrer
tres mesos sense fer-ho --termini que l’Alcaldia podrà ampliar a instància de
les persones interessades si hi concorren motius fonamentats per a la
concessió de la pròrroga--, la corporació municipal pot acordar que la
brigada municipal executi les obres per compte de les persones que hi
estaven obligades i, un cop acabades, es taxaran i es comunicarà el valor a
les persones interessades perquè puguin reclamar. La Comissió de Govern,
posteriorment, fixarà l’import definitiu de les obres i el seu pagament es
podrà exigir, fins i tot, per via de constrenyiment administratiu.
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Article 108
Es prohibeix abocar a la xarxa de clavegueram i a les connexions aigües
pluvials i tota mena de materials o substàncies que puguin impedir el
funcionament normal de les conduccions.
Article 109
També es prohibeix d’abocar a sèquies públiques o canals de reg, aigües
residuals la composició química o la contaminació bacteriològica de les quals
pugui impurificar l’aigua i danyar la sanitat pública o perjudicar les espècies
piscícoles, quan n’hi hagi.
Article 110
Quan no hi hagi xarxa de clavegueram o quan es tracti de finques
allunyades d’aquesta a una distància superior a l’establerta en l’article 107,
les aigües negres s’han de recollir en pous sèptics que han de tenir les
característiques que determinen les disposicions vigents o, si no n’hi
hagués, els serveis tècnics municipals.
Article 111
1. A les zones urbanes sense clavegueram o en les que encara hi hagi pous
negres, es substituiran aquests per pous sèptics en un termini de temps de
6 mesos des de la publicació d’ aquesta modificació d’ Ordenança .
2. La tolerància a què es refereix el paràgraf anterior no s’aplicarà als
edificis de nova construcció ni als ja existents quan s’hi facin obres
d’ampliació.
Article 112
L’extracció de materials dels pous negres situats en zona urbana s’ha de fer
de nit i per procediments mecànics.
Article 113
Es prohibeix rigorosament d’abocar a les vies públiques tota mena d’aigües
residuals, ja siguin procedents de latrines, cuines, rentadores, lavabos,
banys, piscines, dutxes, locals, domicilis, cotxeries o porteries, etc.
Igualment es prohibeix la col·locació o dipòsit de bòtils o garrafes d’aigua
damunt de la voravia, concretament davant dels enfronts, cantonades o
portals de les cases o de les cotxeries.
Article 114
Es prohibeix d’abocar les aigües residuals dels pous negres, maures o
sèptics en terrenys de naturalesa rústica de qualsevol mena i ús.
Article 115
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1. Als habitatges rurals que tinguin, com a annex, quadres o estables,
aquests s’hauran de situar a una distància prudent de les cases i comptar
amb entrades independents.
2. Almanco un cop al dia s’han de recollir els fems i dur-los als femers
establerts.
Article 116
Els femers s’han d’emplaçar en zona rural, allunyats dels habitatges, i s’han
de construir on no hi hagi risc de contaminació d’aigües superficials ni
subterrànies. Les seves parets i els pisos han de ser impermeables.
Article 117
Es prohibeix establir vaqueries, estables, quadres i corrals de ramat i aus
dins el nucli urbà.
Article 118
Per tal d’obtenir un millor aprofitament dels recursos hídrics i garantir el
subministrament d’aigua per a consum humà, es disposa el següent:
1. Es prohibeix terminantment el reg de jardins o hortals, en zones
urbanes, en horari diürn (entre les 7 i les 21 hores).
2. Per a ús de piscines, tret de les instal·lacions esportives públiques
i les de propietat privada i ús públic, només s’admet aigua de mar.
3. A fi que les piscines s’omplin d’aigua que no tingui olor ni sabor
desagradable i que no contingui substàncies nocives, no es poden
depurar mitjançant productes químics, per la qual cosa no s’admet
l’ús de clor per a aquesta finalitat, sinó que la depuració de l’aigua
s’ha de fer mitjançant sistemes que garanteixin el compliment
d’aquesta normativa.

CAPÍTOL SETÈ
AIRE CONDICIONAT
Article 119
Aparell d’aire condicionat o equip de ventilació; ve definit com aquell que té
com a finalitat augmentar o disminuir la temperatura en recintes tancats,
per impulsió o extracció d’aire a fi de millorar el nivell de confort de les
persones que hi viuen o treballen.

Article 120
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Els aparells compressors no podran instal·lar-se adossats directament a les
parets mitgeres, forjats o altres elements estructurals de les edificacions.
En tot cas haurà una distància mínima a aquests elements de 15 cm, i
deixar-los aïllats de vibracions en qualsevol cas i de sorolls sempre que
calgui.

Article 121
Qualsevol mecanisme integrant d’un equip d’aire condicionat, susceptible de
produir sorolls, s’haurà d’aïllar acústicament de tal manera que el soroll
produït no ultrapassi els 3 dB(A), per sobre del nivell de só ambiental,
mesurat en el punt més afectat.
Aquesta mesura es realitzarà en les condicions més desfavorables, i
s’aplicarà des de les 22.00 fins a les 08.00 hores del matí.
De les 08.00 fins a les 22.00 hores, el só d’emissió serà de 35 dB(A) com a
màxim, mesurat en el punt més afectat. Si el nivell de fons supera aquest
límit es considerarà com a valor límit els 3 dB(A) per sobre del nivell del so
ambient.

Article 122
Tot mecanisme integrant d’un equip d’aire condicionat o ventilador
susceptible de produir vibracions haurà de disposar d’elements
antivibratoris adequats a fi d’evitar qualsevol tipus de molèstia en aquest
aspecte.

Article 123
Es prohibeix totalment l’abocament de les aigües de condensació a la via
pública. Aquests abocaments s’hauran de conduir a la claveguera o a un
dipòsit recollidor.

Article 124
La sortida d’aire dels compressors, i en el seu cas, la procedent de
renovació dels locals, es podrà conduir a la via pública, però la sortida haurà
d’estar com a mínim a 2 metres per sobre del nivell de la vorera de la via
pública.
En tot cas, aquesta sortida sempre haurà de quedar per sobre del nivell de
la porta d’accés i s’haurà d’instal·lar un difusor a fi de canalitzar l’aire.
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El present article és aplicable a extractors/ventiladors, si bé per a la
renovació únicament i exclusivament de l’aire viciat de locals públics; però
no en el cas de fums o bafs.
Els equips d’aire condicionat no podran ultrapassar la línia de façana i es
procurarà harmonitzar-los amb els elements que la componen.

Article 125
Es podrà autoritzar la instal·lació amb les condicions següents:
a) En qualsevol planta de l'edifici, els equips han de disposar d’una
protecció visual.
No podran ultrapassar el pla de la façana i es procurarà harmonitzar-los
amb els elements que la componen (reixes, gelosies, rètols o altres
elements).
b) En el cas que hi hagi balcons, s’hi situaran dins i a la part de baix amb la
finalitat de minimitzar l’impacte visual i en aquest casos, i amb caràcter
excepcional, els equips podran ultrapassar la línia de façana no més de
20 cm.

Article 126
En edificis amb habitatges, els aparells de finestres, els compressors de les
unitats partides o les torres de recuperació no es podran instal·lar dins dels
celoberts ni dins dels patis oberts.
a) Els conductes que passin per celoberts o patis d’illa s’hauran d’aïllar pel
que fa a l’acústica i vibracions. Si passen a través de parets, hauran
d’anar proveïts d’elements amb suficient eficàcia per evitar qualsevol
tipus de vibracions i renous.
b) En els patis d’illa es podrà autoritzar la instal·lació d’equips si les
mesures correctores són tècnicament suficients i eficaces i sempre que
no es col·loquin en parets mitgeres ni a menys d'un metre de distància
d’aquestes.
c) Els equips de refrigeració instal·lats en terrats no podran provocar sorolls
ni vibracions als habitatges confrontants. Aquests equips, quan es tracti
de grans instal·lacions, s’hauran d’apantallar o tancar amb un recinte
insonoritzat.
En la resta d’equips aquesta condició es determinarà en funció del nivell de
soroll.
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Article 127
En les llicències d’obres de nova planta o en les reformes sotmeses a
llicència d’obres majors, s’haurà de preveure en el projecte la instal·lació
d’equips d’aire condicionat com una instal·lació més i assenyalar les
mesures correctores de possibles vibracions i sorolls.

Article 128
Tota instal·lació (visible o no des de carrers, terrats, patis d’illa o celoberts)
haurà de disposar d’autorització municipal. En tot cas, es considerarà
autoritzada si en el termini màxim d’un mes, des de la data de presentació
de la sol·licitud, no s’ha demanat documentació complementària o denegat
expressament.

Article 129
La documentació a aportar per sol·licitar autorització d’instal·lació d’equips
d’aire condicionat és la següent:
-

-

Instància segons model.
Plànol de situació.
Documentació gràfica necessària en la qual es reflecteixi la situació dels
equips. (Croquis o plànols en planta secció i façana, fotos etc. segons
característiques de la instal·lació.)
Característiques de l’equip.
Memòria i solucions tècniques d’aïllament i de camuflatge en els casos
que sigui necessari.
Descripció tant de les mesures correctores de possibles vibracions i
sorolls, com de les d’abocament d’aigües de condensació.

El procediment d’autorització, si es tracta d’una activitat classificada, haurà
de seguir a més a més el procés de modificació del projecte d’activitat
aprovat al seu moment.

CAPÍTOL VUITÈ
Article 130
Infraccions i règim sancionador
de l’Ordenança de policia i bon govern
1. Constitueixen infraccions administratives, l’incompliment de les
disposicions d’aquesta Ordenança i les vulneracions de les prohibicions
que s’hi estableixen.
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2. Igualment constitueixen infracció la negativa o la resistència a la labor
inspectora i de vigilància de l’administració municipal i el
subministrament d’informació falsa, incompleta, inexacta o que indueixi
a error de manera explícita o implícita.
Article 131
El procediment sancionador
a) El procediment sancionador es regirà per les disposicions del títol XI
de la Llei reguladora de les bases del règim local; de la Llei 30/1992;
RD 1398/1993, de Reglament del procediment per a l'exercici de la
potestat sancionadora i Decret 14/1994, de Reglament del
procediment a seguir per l'Administració de la comunitat autònoma
en l'exercici de la potestat sancionadora de les Illes Balears.
b) El procediment sancionador s’ajustarà a una fase d’instrucció i a una
de resolució i l’òrgan competent per sancionar és l’Alcaldia o el
regidor en qui delegui.
c) Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat,
mitjançant el pagament de les sancions de multa, amb una reducció
del 30% de la sanció que aparegui a la proposta de resolució dels
procediments ordinaris.
d) El pagament de l’import de la sanció de multa implicarà la finalització
del procediment, sense perjudici de la possibilitat d’interposar els
recursos que procedeixin.

Article 132
Classes d’infraccions
1. Les infraccions d’aquesta Ordenança poden ser lleus, greus i molt greus.
2. Les classes de sancions són:
a) Multes pecuniàries.
b) Suspensió temporal de l’activitat.
c) Clausura temporal de l’establiment.
d) Suspensió temporal o definitiva de la llicència.
e) Reducció de l’horari de l’activitat.
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Aquestes sancions són compatibles entre elles i les previstes als punts b, c,
d i e, només seran aplicables a les infraccions greus o molt greus.
3. Les sancions de multa que s’imposaran als infractors són les següents:
a) Per les infraccions lleus: multa de fins a 750,00 euros.
b) Per les infraccions greus: multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
c) Per les infraccions molt greus: multa de 1.501,00 a 3.000,00 euros.
La graduació de lleu, greu o molt greu es fa segons el grau de pertorbació o
dany als interessos o béns públics i a terceres persones.
Les infraccions i sancions es correlacionen amb les obligacions i deures
establerts en aquesta Ordenança.
4. A l’inici de l’expedient sancionador es podran adoptar mesures
preventives o de cessament quan es donin comportaments o es
realitzin activitats sense la preceptiva llicència, o en condicions diferents
a les del projecte sobre el qual es vagi atorgar la llicència.

Article 133
La graduació de les sancions d’aquesta Ordenança es realitzarà tenint en
consideració els següents elements:
a) Pertorbació de l’ordre públic; desconsideració i/o molèsties causades als
veïns, als infants o als usuaris del servei o domini públic.
b) Danys causats.
c) Ànim de lucre perseguit per l’inculpat i la quantia del benefici il·lícit.
d) Mala fe.
e) Negligència o temeritat en l’actuació sancionable.
f) Reincidència, considerada aquesta com a la comissió d’una segona
infracció en un termini de temps d’un any i amb imposició de sanció
ferma.
g) La transcendència social de la infracció.
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Article 134
Es considerarà atenuant el fet que l’infractor redueixi o rescabali total o
parcialment els efectes de la infracció, o els danys causats, abans de la
resolució de l’expedient.
Es podrà condonar la sanció mitjançant la substitució de la multa per la
participació en actuacions formatives o cíviques substitutòries o amb
treballs socials de reparació de danys o de béns públics.

Article 135
Responsables de les infraccions
Són responsables de les infraccions administratives determinades en
aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques que siguin autors,
tant per acció com per omissió, dels fets que les determinen i se’ls pugui
imputar aquests actes, encara que siguin estrangers.

Article 136
Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions que es determinen en aquesta Ordenança són:
DEL CAPÍTOL PRIMER I SEGON: DRETS I DEURES DE LA POBLACIÓ
MUNICIPAL I DE POLICIA DE LA VIA URBANA
Article 137
Practicar la mendicitat pública:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
La Policia local i/o els serveis socials, havent observat una pràctica de
mendicitat, encaminaran les persones afectades cap a les administracions
competents.

Article 138
Alterar l’ordre a la via pública amb escàndols, baralles i tumults:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.

Article 139
1. Fer sarau, actes i/o sorolls que pertorbin el descans dels veïns, participar
en aldarulls nocturns, de les 22.00 fins a 08.00 hores, i/o en especial,
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abusar amb aquesta conducta que pertorbi el descans dels veïns en carrers
adjacents a discoteques, bars, restaurants i sales de festa:
-

Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00
euros.

3. Realitzar els actes prohibits establerts a l’art. 7.4 d’aquesta ordenança:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 751 euros.
S’assenyala una responsabilitat civil subsidiària dels responsables legals per
les accions dels menors d’edat que d’ells depenguin, en el moment de la
comissió de les infraccions.

Article 140
Gitar i/o orinar a la via pública:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.

Article 141
Molestar el veïnat amb emanacions de fums, olors o gasos simplement
molestos:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.

Article 142
Molestar el veïnat amb emanacions de fums, olors o gasos perillosos i/o
perjudicials:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500 euros.

Article 143
1.- Molestar els veïns amb ús no moderat d’aparells de ràdio, televisió,
altaveus o instruments musicals:
-

Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 600,00 euros.

2.- Molestar als veïns amb l’ús no moderat d’aparells de radio, televisió,
altaveus o instruments musicals, entre les 22,00 i les 08,00 hores:
-

Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
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No cessar per part dels establiments de concurrència pública tota activitat
musical que transcendeixi a l’exterior, a partir de les 00,00 hores:
-

Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.

La reincidència en aquestes infraccions, amb tres sancions anuals fermes, la
qualificarà com a infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a
1.500,00 euros.
Aquestes sancions poden dur aparellat el cessament temporal de la font
d’emissió o una reducció de l’horari d’emissió.

Article 144
1.- Superar amb més de 13 unitats els valors guia establerts al punt 2 de
l’art. 8):
-

Infracció molt greu, sancionable amb multa de 1.501,00 fins a 3.000,00
euros.

2.- Superar amb més de 7 unitats els valors guia establerts al punt 2 de
l’art. 8:
-

Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 751,00 fins a 1.500,00
euros.

3.- Superar fins a 7 unitats els valors guia establerts al punt 2 de l’art. 8:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.

Article 145
Falta d’autorització de l’Alcaldia per a l’ús de ràdio, televisió, altaveus i/o
instruments musicals per raó de festes, festeigs populars o balls públics:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
Aquesta sanció pot dur aparellat el cessament temporal de l’emissió o una
reducció de l’horari d’emissió.

Article 146
Fer burla, o fer-ne objecte de maltractament, de les persones, especialment
si es tracta de persones majors o d’altres persones físicament o
intel·lectualment deficients:
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- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
Article 147
Causar perjudicis a l’arbrat, parterres, plantacions, cultius i jardins públics:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
Aquesta sanció pot dur aparellada l’obligació de reposar el dany o
danys causats.
Article 148
Causar destrosses o embrutar els edificis públics, els bancs i les fonts de
caràcter públic, els fanals d’enllumenat, els pals de línies elèctriques, les
conduccions d’aigües i, en general, tots aquells béns i serveis que siguin
d’interès públic:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500 euros.
Aquesta sanció pot dur aparellada l’obligació de reposar el dany o
danys causats.
Article 149
Impedir o pertorbar manifestacions públiques, celebracions de festes i
desfilades degudament autoritzades, així com processons i actes religiosos
de qualsevol tipus, i causar molèsties a les persones que hi assisteixen:
- Infracció molt greu, sancionable amb multa de 1.501,00 fins a 3.000,00
euros.
Article 150
Elevar globus que puguin produir incendis o disparar coets, petards i, en
general focs artificials, sens prendre les precaucions adients a fi d’evitar
accidents i molèsties a les persones:
- Infracció molt greu, sancionable amb multa de 1.501,00 fins a 3.000,00
euros.
Aquesta sanció
l’activitat.

pot

dur

aparellat

el

cessament

temporal

de

Article 151
Encendre focs en boscos d’arbres o de matolls sense autorització:
- Infracció molt greu, sancionable amb multa de 1.501,00 fins a 3.000,00
euros.
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Aquesta sanció
l’activitat.

pot

dur

aparellat

el

cessament

temporal

de

Article 152
Per la instal·lació de càmpings sense les autoritzacions corresponents, hom
s’ha d’atenir a la normativa sancionadora sectorial i urbanística.
Article 153
Per a la instal·lació de rètols col·locats en banderola a les vies públiques
sense autorització, hom s’ha d’atenir al règim sancionador urbanístic.
Article 154
Gravar, empastifar, escriure o dibuixar a les parets, façanes i portes dels
edificis, tant públics com privats:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
Article 155
Abocar a la via pública, als camins, a les carreteres o al subsòl, aigües
residuals o abandonar-hi animals morts, plomes o altres despulles o
dipositar-hi qualsevol tipus de fems, runes, clovelles, deixalles, residus o
qualsevol objectes que pertorbin la neteja o que causin molèsties a les
persones o al trànsit de vehicles:
- Infracció molt greu, sancionable amb multa de 1.501,00 fins a 3.000,00
euros.
Article 156
Espolsar estores, catifes, roba i altres efectes de caràcter personal des dels
balcons, les finestres i els portals, així com regar les plantes, excepte de
06.00 a 9.00 hores a l’estiu i de 07.00 a 9.00 hores a l’hivern:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.

Article 157
Reparar vehicles a les vies municipals, llevat de casos de força major:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
En els casos de reincidència en aquesta infracció, que hagi motivat la
imposició de tres sancions com a mínim durant un any, l’Alcaldia, amb
audiència prèvia a les persones interessades, podrà decretar el tancament
temporal, fins a 15 dies, d’aquells establiments que infringeixin aquesta
prohibició.
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Article 158
Deixar o dipositar fems a la via pública o dipositar els residus sòlids als
contenidors de recollida municipal de fems fora de l’horari de les 19,00 fins
les 21,00 hores els dies de recollida:
- Infracció greu, sancionable amb multa de fins 750,00 euros.
Aquesta sanció no afecta el dipòsit d’estris per recollir si s’ha avisat
prèviament a l’Ajuntament o a l’empresa concessionària.
Article 159
Deixar fems a la via pública o dins dels contenidors apropiats, els dies de no
recollida:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
Article 160
Deixar fems a la via pública o als contenidors, si no és dins bosses de
plàstic homologades i degudament tancades:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
Article 161
a) Ocupar temporalment la via pública sense la llicència oportuna:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00. euros.
La reincidència en aquesta infracció, amb 3 sancions anuals fermes, es
qualificarà com a infracció greu i sancionable amb multa de 751,00 fins a
1.500,00 euros.
c) En relació a l’art. 12.4 d’aquesta ordenança, si les branques dels arbres,
arbusts, palmeres i demés elements vegetals de jardins, patis o
separacions entre finques o parcel·les privades sobresurten a la voravia
o via pública molestant o obstaculitzant el pas de vianants es
considerarà una infracció lleu, que es sancionarà amb multa de fins a
500 euros.
Article 162
Ocupar temporalment la via pública amb taules i cadires per a terrassa,
sense la llicència oportuna:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
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La reincidència en aquesta infracció, amb 3 sancions anuals fermes, la
qualificarà com a infracció molt greu i sancionable amb multa de 1.501,00
fins a 3.000,00 euros.
Article 163
1. Ocupar temporalment la via pública sense haver sol·licitat prèviament la
llicència oportuna.
2. Col·locar materials, tanques o bastides que ocupin part de la via pública,
o efectes de qualsevol mena que, amb autorització o circumstancialment,
ocupin en part la via pública o s’hi dipositin i que impedeixin o pertorbin el
pas dels vianants o el trànsit de vehicles:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de 750,00 euros.
La reincidència en aquestes infraccions, amb tres sancions fermes dins d’un
període d’un any, la qualificarà com a infracció greu, sancionable amb multa
de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
Article 164
Col·locar materials, tanques, barreres o bastides que ocupin part de la via
pública o efectes de qualsevol mena que, amb autorització o
circumstancialment, ocupin en part la via pública o s’hi dipositin i que no
vagin senyalitzats de nit amb enllumenat vermell, prou visible i adequat:
- Infracció molt greu, sancionable amb multa de 1.501,00 fins a 3.000,00
euros.

Article 165
Obrir sèquies o sondatges a la via pública sense adoptar les precaucions
necessàries delimitant el recinte amb cordes, cintes, tanques o barreres i
sense col·locar cartells de prevenció adequats:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
Article 166
Obrir sèquies o sondatges a la via pública sense que de nit hi hagi
enllumenat vermell a les obres:
- Infracció molt greu, sancionable amb multa de 1.501,00 fins a 3.000,00
euros.
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La persona o entitat per compte de la qual es facin les obres serà
responsable, subsidiàriament dels accidents que es produeixin per omissió
d’aquestes prevencions.
Article 167
No tancar els solars existents al terme municipal, almenys allà on limitin
amb la via pública:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
El tancament del solar no d’acord amb la normativa d’aquestes Ordenances
serà sancionat segons la normativa sancionadora urbanística.
Article 168
Dipositar objectes a les voravies o els passeigs, així com traginar-hi
objectes que puguin representar perill o molèstia per a la resta de vianants:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
Article 169
Col·locar plaques de número de carrer que no s’avenguin als tipus uniforme
que estableixi l’Ajuntament.
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
Article 170
Impedir que els murs dels edificis estiguin subjectes a les servituds
públiques d’instal·lacions de les plaques indicadores de la denominació del
carrer, senyals de trànsit, permòdols, làmpades i aparells d’il·luminació de
les vies públiques i suports per a les línies elèctriques, telefòniques i
similars:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
Article 171
Instal·lar portes als baixos dels edificis que s’obrin cap a l’exterior, tret que
s’hagi atorgat un permís especial:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
Article 172
L’execució de conduccions d’aigua, clavegueram, gas, electricitat o telèfon
que s’hagin de fer a la via pública o al seu subsòl, així com la instal·lació en
la mateixa via pública de pals, permòdols, caixes d’amarratge i de
distribució, sense llicència municipal prèvia:
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- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
Article 173
L’execució de conduccions d’aigua, clavegueram, gas, electricitat o telèfon
que s’hagin de fer a la via pública o al seu subsòl, així com la instal·lació en
la mateixa via pública de pals, permòdols, caixes d’amarratge i de
distribució, sense ajustar-se a les condicions tècniques i de policia, als
reglaments i altres preceptes en vigor i, si no n’hi hagués, a les condicions
que l’Ajuntament disposi:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
Article 174
Abocar directament a la via pública mitjançant canals les aigües pluvials
procedents de les teulades dels edificis:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
Article 175
La no-supressió pels propietaris dels edificis antics que actualment
segueixin abocant l’aigua de pluja a la via pública mitjançant canals, des del
moment en què practiquin obres de reparació de la façana de l’edifici o de
reconstrucció dels seus terrats:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750 euros.
Article 176
No prendre mesures de seguretat per evitar accidents en la construcció de
noves edificacions, ni en la reparació de façanes, balcons, finestres o
miradors i teulades (i sense perjudici del règim sancionador de la legislació
sectorial de seguretat en la construcció):
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
Així, les condicions tècniques i de seguretat de les bastides s’hauran de per
les normes corresponents contingudes en el capítol III del Reglament de
seguretat a la feina, aprovat per l’Ordre de 22 de maig de 1952, o les
disposicions que el substitueixin.
Article 177
No tenir llicència municipal per pintar les façanes de color que no sigui
blanc:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
Article 178
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La instal·lació de grues fixes afectades a una construcció que no disposi de
la llicència municipal prèvia:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de dins a 750,00 euros.
Article 179
El no-ajustament a les prescripcions de les construccions, voravies,
desguassos, obres de la xarxa de sanejament i aigua potable, portals i
xarxes d’enllumenat públic, de telefonia, elèctrica, de ràdio i TV si s’adopten
resolucions en aquest sentit:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.

Article 180
Dur a terme enderrocs i apuntalaments sense llicència:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
Article 181
La no-instal·lació a les obres, en un lloc ben visible des de l’exterior, d’un
cartell on constin els noms i, si escau, una referència a la seva qualificació
empresarial de:
- Tècnic autor del projecte
- Tècnic director de l’obra (grau mitjà o superior)
- Promotor
- Constructor
- Empreses
Col·laboradors, (electricitat, lampisteria, etc.) i el núm. de la llicència
municipal i data de concessió:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
Article 182
La no-construcció, o reconstrucció de les voravies amb materials
homologats, pels constructors dels immobles nous o d’obres de reforma que
afectin de manera important les façanes:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
Article 183
El no-compliment de l’obligació de netejar, emblanquinar i conservar en
general en bon estat les façanes de llurs cases, les parets mitgeres visibles
des de la via pública i les canonades de desguàs:
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- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
Es pot imposar aquesta sanció sense perjudici de les prescripcions de l’art.
50.3 d’aquesta Ordenança.

Article 184
Que les bastides que s’hagin d’instal·lar per fer obres o altres construccions
al municipi no permetin, en qualsevol cas, la lliure circulació dels vianants
per les voravies:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
Article 185
El fet de revestir les parets exteriors dels immobles del municipi amb pedra
no abuixardada o calcària sense llicència:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
Aquesta sanció s’imposarà sense perjudici que si una façana es folra amb
material no autoritzat, sense llicència municipal, s’ordeni de retirar el
revestiment i adaptar-lo, si escau, a la normativa present.
Article 186
Quan els edificis destinats a instal·lacions industrials causin vibracions i
renous molestes que superin els mitjanament tolerables per a les
edificacions contigües i no s’hagin construït de manera que les parets de
separació amb les finques adjacents deixin espai lliure, d’una mitjana de 15
cm. excepte a la façana, on es disposarà l’aïllament per juntes de dilatació:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
Amb aquesta sanció hi és compatible l’ordre municipal d’adopció de les
mesures adequades de contrarestar les vibracions i renous que es
provoquen.
Article 187
La no-protecció o tancament de les parts separades dels edificis contigus, a
la part superior, amb tancament o protecció de material adequat que eviti la
introducció de runa i d’aigua de pluja a l’espai intermedi:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
Article 188
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Les infraccions relatives a la falta de llicències amb relació al que es tracta
en aquest capítol s’imposaran sense perjudici de les determinacions a les
normes urbanístiques.
Article 189
La instal·lació d’un motor d’explosió a una distància de manco de un metre
de qualsevol paret de façana a la via pública i/o mitgeres:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
Article 190
La no-adopció en els fonaments i/o en la sustentació d’aquests motors de
les mesures necessàries per evitar vibracions i renous excessius:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500 euros.
Aquesta sanció és compatible amb la prevista al punt anterior.

Article 191
El no-compliment de la distància establerta en el paràgraf primer d’aquest
Article en la instal·lació de motors elèctrics si la seva potència és superior
de 8 c. v:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
Article 192
El no-allunyament prudencialment de les parets mitgeres o dels envans
d’altres locals destinats a habitatges de motors elèctrics quan la seva
potència no sigui de més de 8 c. v:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
Article 193
La transmissió de moviments recolzats en l’entramat de dos pisos o que
pengin de la teulada quan hi hagi habitatges a les plantes superiors o
recolzats en parets mitgeres:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500 euros.
Aquesta sanció és compatible
d’enderroc d’aquests entramats.

amb

les

ordres

corresponents

Article 194
Que les parets i els sostres de fàbriques i magatzems de materials fàcilment
combustibles no es construeixin amb materials incombustibles o bé que les
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seves portes d’accés, si no són metàl·liques, no estiguin revestides de
planxes metàl·liques per ambdues bandes i les finestres protegides amb
teles metàl·liques de malla:
- Infracció molt greu, sancionable amb multa de 1.501,00 fins a 3.000
euros.
Aquesta sanció s’estableix sense perjudici del règim sancionador de la
legislació sectorial.
Article 195
La instal·lació de laboratoris i magatzems de pirotècnia sense llicència i no
convenientment allunyats de qualsevol edificació i de vies urbanes de
circulació intensa, serà sancionada segons la normativa urbanística.
Article 196
Si els establiments destinats a la venda de productes diversos sobrepassen
els deu quilos d’Articles pirotècnics de la varietat coneguda com a pirotècnia
infantil:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.

Article 197
Si els establiments destinats a la venda de productes diversos tenen en
dipòsit sense conservar en armaris o dipòsits construïts amb material
incombustible, Articles pirotècnics de la varietat coneguda com a pirotècnia
infantil:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,0o euros.
Aquestes sancions s’estableixen sense perjudici del règim sancionador de la
legislació sectorial.
Article 198
La venda i ús de focs artificials coneguts com a troncs de ciclista o cancan,
de metxa i de dos capçals, petards i coets borratxos, trons de mineta,
masclets i cintes detonats i d’altres artefactes derivats, modernitzats o amb
una nova versió, o de fet nous artefactes:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
Aquesta sanció s’estableix sense perjudici del règim sancionador de la
legislació sectorial.
Article 199
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Disparar castells de focs artificials, sempre que el pes brut del total
d’artefactes sigui de deu o més quilos, sense llicència:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
Article 200
Disparar traques, qualsevol que sigui el pes del material pirotècnic utilitzat:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.

Article 201
Serà sancionada per la legislació d’activitats classificades l’obertura sense
llicència de forns de pa i pastisseria, així com la seva instal·lació en locals
que no estiguin a la planta baixa dels edificis, amb ventilació directa al
carrer o un pati central.
Article 202
La no-construcció de les superfícies exterior dels forns i les xemeneies de
manera que no transmetin calor a la façana, al sostre ni a les parets
mitgeres o el no-revestiment amb material aïllant i separar de les parets un
espai mínim de 50 cm. i del sostre a una distància no inferior a un metre
centímetres:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.

Article 203
Aquestes sancions són compatibles amb el fet que totes les llicències per al
funcionament de les activitats a qué fa referència aquest capítol es poden
suspendre en qualsevol moment si es demostra, després de fer les
comprovacions adients i escoltar les persones interessades, que el seu
funcionament atempta contra la tranquil·litat, seguretat o salubritat, i fins
que no s’esmenin les causes que hagin produït aquells resultats.
DEL CAPÍTOL TERCER: POLICIA D’ESPECTACLES
El règim sancionador per la infracció de les obligacions establertes en
aquest capítol tercer serà el que es determini en la resta de normativa i
legislació sectorial.
Article 204
Amb tot, si les portes accessòries dels locals d’espectacles, que facilitin la
sortida del públic al final de la representació i en cas de necessitat, mentre
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duri l’espectacle, no estan il·luminades amb llums vermells que indiquin
“sortida d’urgència”:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
Article 205
Si les portes accessòries que facilitin la sortida del públic al final de la
representació, i/o en cas de necessitat, no es poden obrir ràpidament des
de l’interior:
- Infracció molt greu, sancionable amb multa de 1.501,00 fins a 3.000,00
euros.
Article 206
Si l’espectacle comença amb un retard notable respecte a l’hora anunciada:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500 euros.
Article 207
Entrar amb cans o altres animals en els locals on es facin espectacles:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
Article 208
Produir esvalots i, en general, pertorbar l’ordre en els locals on es facin
espectacles:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751’00 fins a 1.500,00 euros.

DEL CAPÍTOL QUART: POLICIA D’ESTABLIMENTS DESTINATS A
L’AVITUALLAMENT PÚBLIC

El règim sancionador per la infracció a les obligacions establertes en aquest
capítol serà el que es determini en la resta de normativa i legislació
sectorial.

Article 209
No mantenir, els propietaris dels establiments indicats, neta la part del
carrer i de la voravia que confronti amb els seus locals:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
Article 210
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La venda de qualsevol producte alimentari en males condicions o adulterat:
- Infracció molt greu, sancionable amb multa de 1.501,00 fins a 3.000,00
euros.

DEL CAPÍTOL CINQUÈ: POLICIA DE MERCAT
El règim sancionador per les obligacions establertes en aquest capítol serà
el que es determini en la demés normativa i legislació sectorial.
DEL CAPÍTOL SISÈ: POLICIA SANITÀRIA MUNICIPAL
Article 211
La instal·lació dels brancals al subsòl de la via pública no d’ajustada pel que
fa a assentament, traçat, profunditat, naturalesa i dimensions dels
conductes, a les regles que l’administració municipal hagi establert per al
sector o, si no, a les que disposi per a cada cas:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
Article 212
La no-construcció de la canalització necessària, en les edificacions situades
en carrers o vies dotats de xarxa de clavegueram o en què aquesta passi a
menys de cent metres del terreny, per a l’evacuació de les aigües brutes
procedents de l’immoble, d’acord amb les instruccions dels serveis tècnics
municipals:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.

Article 213
Les indústries que utilitzin productes corrosius o altres que puguin danyar
les conduccions o el lloc d’abocament, que no es dotin al moment de la seva
activitat, en les instal·lacions, d’elements o dispositius que neutralitzin els
efectes perjudicials d'aquests productes:
- Infracció molt greu, sancionable amb multa de 1.501,00 fins a 3.000,00
euros.
Article 214
La no-disposició a les empreses o establiments, les activitats dels quals
estiguin compreses entre les classificades i considerades molestes, nocives,
insalubres o perilloses, abans d’abocar les aigües residuals, d’arquetes i
sistemes de decantació de matèries estranyes (greixos, olis, àcids, sòlids
diversos, etc.):
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- Infracció molt greu, sancionable amb multa de 1.501,00 fins a 3.000,00
euros.
Aquesta sanció es compatible amb el que l’Alcaldia disposi d’acord amb la
normativa d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
Article 215
Si els propietaris dels immobles afectats no duen a terme, per iniciativa
pròpia, la construcció de les connexions necessàries i, després que els ho
hagués requerit l’administració municipal, deixen transcórrer tres mesos
sense fer-ho (termini que l’Alcaldia podrà ampliar a instància de les
persones interessades si hi concorren motius fonamentats per a la concessió
de la pròrroga), la corporació municipal pot acordar que la brigada
municipal executi les obres per compte de les persones que hi estaven
obligades i, un cop acabades, es taxaran i es comunicarà el seu valor a les
persones interessades perquè puguin reclamar. La Junta de Govern Local,
posteriorment, fixarà l’import definitiu de les obres i se’n podrà exigir el
pagament fins i tot per via de constrenyiment administratiu.
Les sancions disposades en aquest article ho són sense perjudici del règim
sancionador de la legislació sectorial aplicable.
Aquestes sancions s’imposaran sense perjudici igualment del que es
determina a l’art. 107.3 d’aquestes ordenances.
Article 216
Abocar a la xarxa de clavegueram i/o a les connexions, aigües pluvials i tota
mena de materials o substàncies que puguin impedir el funcionament
normal de les conduccions:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.

Article 217
Abocar a sèquies públiques o canals de regatge, aigües residuals la
composició química o la contaminació bacteriològica de les quals pugui
impurificar l’aigua i danyar la sanitat pública o perjudicar les espècies
piscícoles, quan n’hi hagi.
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.
Article 218
No recollir les aigües negres en pous sèptics que han de tenir les
característiques que determinen les disposicions vigents o, si no n’hi
hagués, les dels serveis tècnics municipals, quan no hi hagi xarxa de
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clavegueram o quan es tracti de finques allunyades d’aquesta a una
distància superior a l’establerta:
- Infracció molt greu, sancionable amb multa de 1.501,00 fins a 3.000,00
euros.
Article 219
A les zones urbanes sense clavegueram o en les que encara hi hagi pous
negres, i no s’hagin substituït aquests per pous sèptics en un termini de
temps de sis mesos des de la publicació d’aquesta modificació de
l’Ordenança:
- Infracció molt greu, sancionable amb multa de 1.501,00 fins a 3.000,00
euros.
Article 220
L’extracció de matèries dels pous negres situats en zona urbana que no es
facin de nit o sense procediments mecànics:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750 euros.
Article 221
Abocar a les vies públiques tota mena d’aigües residuals, aigües amb sabó o
neteja, procedents de latrines, cuines, rentadores, lavabos, banys piscines,
dutxes, locals, domicilis, cotxeries o porteries, etc., o col·locar o dipositar
bòtils o garrafes d’aigua damunt de la voravia, concretament davant dels
enfronts, cantonades o portals de les cases o de les cotxeries:
- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
Article 222
Abocar les aigües residuals dels pous negres, maures o sèptics en terrenys
de naturalesa rústica de qualsevol mena i ús:
- Infracció molt greu, sancionable amb multa de 1.501,00 fins a 3.000,00
euros.
Article 223
Establir vaqueries, estables, quadres i corrals de ramat i aus dins del nucli
urbà serà sancionat per la normativa d’activitats molestes, nocives i
perilloses i tota altra normativa sectorial.
Article 224
El reg de jardins o horts, en zones urbanes, en horari diürn (entre les 07.00
i les 21.00 hores):
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- Infracció lleu, sancionable amb multa de fins a 750,00 euros.
Article 225
Ús d’aigua potable en piscines:
- Infracció greu, sancionable amb multa de 751,00 fins a 1.500,00 euros.

RÈGIM
SANCIONADOR
CONDICIONAT

EN

LES

INSTAL-LACIONS

D’AIRE

Article 226
Per les molèsties derivades del funcionament d’aparells d’aire condicionat i
comprovades pels serveis tècnics municipals, es requerirà a la propietat
l’arranjament en un termini de temps d’execució.
1. Acabat el termini sense haver-hi hagu l’arranjament, s’imposarà una
sanció greu, de 751,00 fins a 1.500,00 euros, prèvia audiència dels
interessats i es donarà un nou termini.
2. Acabat el segon termini sense el satisfactori arranjament de la
instal·lació i prèvia audiència a l’interessat, es faran retirar.
El cost derivat de les comprovacions realitzades pels serveis tècnics
municipals que incompleixin aquesta Ordenança, es repercutirà al propietari
de l’aparell.
Les anteriors disposicions no obsten per a l’aplicació de les disposicions
sobre disciplina urbanística en el cas que sigui procedent.
Article 227
La instal·lació sense llicència d’aparells d’aire condicionat o ventiladors serà
sancionat amb el precintatge de la maquinària o aparell fins a disposar del
permís municipal.
A aquest efecte es concedirà un termini de 20 dies, transcorreguts els
quals, i sense haver legalitzat la instal·lació, s’ordenarà la seva retirada.
Article 228. Realització de treballs o feines per a la Comunitat.
Acabament convencional de l’expedient.
1. Amb la finalitat de reparar dintre de les seves possibilitats els danys
causats com a conseqüència d’una conducta incívica, l’infractor, amb
caràcter previ a l’adopció de la resolució sancionadora procedent, podrà
sol·licitar la substitució de la sanció, i en el seu cas l’import de la
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reparació deguda a l’Ajuntament, per a la realització de treballs o feines
per a la Comunitat, de naturalesa i abast adequats i proporcionats a la
gravetat de la infracció comesa.
2. La petició de l’interessat interromprà el termini per resoldre l’expedient.
3. Si l’administració municipal accepta la petició de l’interessat, es donarà
per finalitzat l’expedient sancionador per acabament convencional, sense
que la realització dels treballs establerts sigui considerada sanció ni
suposi cap mena de vinculació laboral amb l’Ajuntament, si no que,
donat el seu caràcter voluntari és un benefici per l’interessat, qui l’ha de
sol·licitar.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
Els velomotors que es trobin en circulació el dia que entri en vigor aquesta
Ordenança s’han de proveir de la placa que preveu l’article 34 durant el
període de pagament voluntari de l’impost municipal de circulació del proper
exercici de 1979.
A partir del dia que entrin en vigor les presents addicions a l’Ordenança
municipal de policia i bon govern:
1r. Caldrà desmuntar, en el termini d’un any, els rètols en banderola
existents.
2n. Els establiments i les empreses que facin activitats classificades, en el
termini de sis mesos, han de disposar dels sistemes de decantació prèvia
prevists en l’article 107-1-b.
3r. Les piscines existents, en el termini d’un any, només es poden omplir
amb aigua de la mar.

DISPOSICIÓ TRANSITORIA SEGONA
En el termini de 24 mesos a partir de l’entrada en vigència de la present
Ordenança tots els titulars d’aparells d’aire condicionat susceptibles d’estar
inclosos dins d’aquesta, hauran de regularitzar la seva situació mitjançant
sol·licitud de llicència municipal per a instal·lació d’equips d’aire condicionat,
sempre que no comporti un canvi de concepció de la instal·lació o equip.
Amb independència d’aquest termini serà obligatori regularitzar la situació
de l’aparell d’aire condicionat en aquests locals o establiments en els que es
facin obres de reforma de: Façana o interiors, modificacions de la
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instal·lació o canvi d’equips, en aquests casos el termini d’execució serà el
de la llicència d’obres.
També seran objecte d’un tractament especial en quant a termini, aquells
aparells dels que s’hagin comprovat molèsties per sorolls i vibracions.
En el cas d’incompliment, l’Alcaldia disposarà el precintatge de l’aparell.
També podrà disposar la instrucció d’expedient sancionador per a la
imposició de les multes que siguin procedents, les quals en els termes de
l’article 99 de la Llei de procediment administratiu, podran tenir el caràcter
de coercitives.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Per a la resolució dels expedients sancionadors iniciats abans de l’entrada
en vigor d’aquesta normativa, caldrà atenir-se a la que era vigent en el
moment del seu inici; si, però, la present és més favorable, hom s’hi haurà
d’ajustar.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
Els preceptes d’aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions o preceptes
d’aquesta, s’entendran automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA.- Aquesta Ordenança entrarà en vigor als 15 dies a comptar de la
seva publicació al BOIB, quan l’aprovació serà definitiva .
SEGONA.- Les mesures sancionadores disposades en aquesta Ordenança,
en els casos que s’hi regulen, l’autoritat municipal pot aplicar-les als
infractors amb la quantia prevista en cada moment a la legislació vigent.
TERCERA.- Es declaren en vigor, i s’aplicaran de manera preferent, les
ordenances i els reglaments que, amb caràcter especial, regulen matèries
contingudes en aquesta Ordenança.
CUARTA.- Sens perjudici de les mesures sancionadores disposades en
aquesta Ordenança, serà aplicable la normativa sancionadora sectorial.
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CINQUENA.- Després de la instal·lació de l’aparell d’aire condicionat es
presentarà a l’Ajuntament un certificat de l’instal·lador acreditant que es
compleix aquesta Ordenança.

ANNEX:
SISTEMES DE MESURA DELS NIVELLS SONORS.-

L’escala de mesura utilitzada es en dB(A), (decibels escala de ponderació
A). L’aparell mesurador haurà de complir amb les mesures UNE vigents, i en
tot cas serà un sonòmetre de precisió.
A efectes d’aquesta Ordenança, el nivell sonor interior és el nivell en dB(A)
procedent d’una font emissora i mesurada en l’interior d’un edifici receptor,
en les condicions d’obertura o tancament en què el nivell de soroll sigui
màxim.
El micròfon de l’equip de mesura es col·locarà a una distància no inferior a
1,50 m de les parets i a una alçada entre 1,20 i 1,50 m; no obstant açò, en
el cas que l’habitació no ho permeti es col·locarà l’equip al mig del recinte i
a una alçada no inferior a 1,20 m.
Es practicaran sèries de 3 lectures a intervals de 3 minuts en cada fase de
funcionament de la font emissora i, en tot cas, un mínim de 3, s’admetrà el
valor mitjà més alt en les lectures d’una mateixa sèrie.
El soroll de fons és l’existent en absència del soroll pertorbador, és
preceptiu determinar aquest valor abans d’iniciar els mesuraments.

DILIGÈNCIA.- Faig constar que el Ple municipal de dia 13 de febrer de 1978
aprovà aquesta Ordenança, que s’exposà segons edicte publicat al Butlletí
Oficial de la Província núm. 17830, de 7 de març de 1978. Així mateix, el
governador civil aprovà aquesta Ordenança el 19 d’abril de 1978.
Es Castell, 23 d’agost de 1993
La secretària,

DILIGÈNCIA.- Faig constar que el Ple municipal de dia 9 de juliol de 1979
aprovà d’incloure les clàusules c) i d) en l’apartat de l’article 12 d’aquesta
Ordenança.
Es Castell, 23 d’agost de 1993
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La secretària,

DILIGÈNCIA.- Faig constar que el Ple municipal de dia 10 de maig de 1983
aprovà d’incloure l’article 42è.-a en aquesta Ordenança.
Es Castell, 23 d’agost de 1993
La secretària,

DILIGÈNCIA.- Faig constar que el Ple municipal de dia 12 de juliol de 1982
aprovà d’incloure l’article 44è-bis en aquesta Ordenança.
Es Castell, 23 d’agost de 1993
La secretària,

DILIGÈNCIA.- Faig constar que el Ple municipal de dia 25 de febrer de 1986
aprovà d’incloure en l’article 8è d’aquesta Ordenança les normes sobre
contaminació sonora.
Es Castell, 23 d’agost de 1993
La secretària,

DILIGÈNCIA.- Faig constar que el Ple municipal de dia 14 de juliol de 1987
aprovà d’incloure l’article 18è-bis en aquesta Ordenança.
Es Castell, 23 d’agost de 1993
La secretària,

DILIGÈNCIA.- Faig constar que el Ple municipal de dia 13 d’octubre de 1987
aprovà inicialment l’addició de l’article 43è-bis en aquesta Ordenança,
addició que s’aprovà definitivament en la sessió de dia 30 de desembre de
1987 i es publicà en el BOCAIB núm. 14, de 2 de febrer de 1988.
Es Castell, 23 d’agost de 1993
La secretària,

DILIGÈNCIA.- Faig constar que el Ple municipal de dia 25 de febrer de 1988
aprovà definitivament l’addició de l’apartat 4 en l’article 52è d’aquesta
Ordenança.
Es Castell, 23 d’agost de 1993
La secretària,

DILIGÈNCIA.- Faig constar que el Ple municipal de dia 12 d’abril de 1988
aprovà definitivament l’addició de l’apartat 2 en l’article 51è d’aquesta
Ordenança.
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Es Castell, 23 d’agost de 1993.
La secretària,

DILIGÈNCIA.- Faig constar que el Ple municipal de dia 11 d’abril de 1989
aprovà definitivament l’addició de l’apartat 2 en l’Article 48è d’aquesta
Ordenança.
Es Castell, 23 d’agost de 1993
La secretària,

DILIGÈNCIA.- Faig constar que el Ple municipal de dia 11 de juny de 1989
aprovà definitivament l’addició dels apartats 2, 3, 2, 3, 2-b, en els articles
11è, 12è, 49è i 107è, respectivament, d’aquesta Ordenança, així com
l’article 118 i els apartats 1 i 2 de la disposició transitòria, les quals es
publicaren en el BOCAIB núm. 197, de 2 de setembre de 1989.
Es Castell, 23 d’agost de 1993
La secretària,

DILIGÈNCIA.- Faig constar que el Ple municipal de dia 17 de febrer de 1990
aprovà l’addició dels apartats 4 i 5 de l’Article 50, de l’apartat 2 de l’article
56, dels apartats 2 i 3 de l’Article 118 i de l’apartat 3 de la disposició
transitòria d’aquesta Ordenança, addició que es publicà en el BOCAIB núm.
35, de 20 de març de 1990.
Es Castell, 23 d’agost de 1993
La secretària

DILIGÈNCIA.- Faig constar que el Ple municipal de dia 9 d’abril de 1990
aprovà definitivament l’addició de l’apartat 3 en l’article 46è d’aquesta
Ordenança, la qual es publicà en el BOCAIB núm. 65, de 29 de maig de
1990.
Es Castell, 23 d’agost de 1993
La secretària,

DILIGÈNCIA.- Faig constar que el Ple municipal de dia 28 de gener de 1992
aprovà definitivament l’addició dels apartats 2 i 3 en l’article 17è d’aquesta
Ordenança, la qual es publicà en el BOCAIB núm. 25, de 27 de febrer de
1992.
Es Castell, 23 d’agost de 1993
La secretària,
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DILIGÈNCIA.- Faig constar que el Ple municipal de dia 27 d’abril de 1992
aprovà definitivament la modificació de la redacció de l’article 114è
d’aquesta Ordenança, la qual es publicà en el BOCAIB núm. 65, de 30 de
maig de 1992.
Es Castell, 23 d’agost de 1993
La secretària,

DILIGÈNCIA.- Faig constar que el Ple municipal de dia 24 de novembre de
1992 aprovà inicialment l’addició de l’apartat e) en l’article 12è d’aquesta
Ordenança, la qual es publicà en el BOCAIB núm. 4, de 9 de gener de 1993,
s’aprovà definitivament en la sessió de dia 25 de març de 1993 i es publicà
en el BOCAIB núm. 45, de 13 d’abril de 1993.
Es Castell, 23 d’agost de 1993
La secretària,
DILIGÈNCIA.- Faig constar que el Ple municipal de dia 16-11-1999 aprovà
provisionalment la modificació de l’art. 45 . b) d’aquesta Ordenança, la qual
es publicà al BOCAIB núm. 158, de data 21-12-1999,
s’aprovà
definitivament i es publicà al BOCAIB núm. 63, de data 20.05.2000.
Es Castell, 5 de juny del 2000

DILIGÈNCIA.- Faig constar que el Ple municipal de dia 16/10/01 aprovà la
derogació de l’art.9.a), 12.2.e) i 13 d’aquesta Ordenança, la qual es publicà
al BOIB núm.141, de data 24/11/01.
Es Castell, 24 de novembre de 2001
El secretari

DILIGÈNCIA, Per fer constar que, amb l’entrada en vigor el dia 2/12/2004
de la nova ordenança reguladora de l’ocupació de via pública per als
establiments de concurrència pública, mitjançant la instal·lació de taules,
cadires, para-sols i similars, queden derogats els articles 16 i 17 de la
present ordenança.
Es Castell, novembre de 2004
El Secretari
DILIGÈNCIA.- Faig constar que el Ple municipal de dia 28/9/2005 aprovà
aquesta Ordenança, que s’exposà segons edicte publicat al BOIB núm. 164
de 1/11/2005, s’ aprova definitivament i es publicà al BOIB núm. 191 de
22/12/2005
Es Castell 7/12/2005
El secretari".
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DILIGÈNCIA.- Faig constar que, el Ple municipal de dia 31/01/2006 aprovà
inicialment el Text Refós de l’Ordenança de Policia i Bon Govern, i el Ple
municipal de dia 31/05/2006 l’aprovà definitivament, i es publicà el seu text
en el BOIB núm. 93 del 04/07/2006.
Es Castell, 07/07/2006
El Secretari.
DILIGÈNCIA.- Faig constar que, el Ple municipal de dia 31/07/2006, aprovà
inicialment la modificació del Text Refós de l’Ordenança de Policia i Bon
Govern derogant l’art. 49.2 d’horaris d’execució d’obres, la qual es publicà
al BOIB núm. 117 de 19/08/2006, i s’aprovà definitivament publicant-se al
BOIB núm. 140 del 07/10/2006.
Es Castell, 11 d’octubre de 2006
El Secretari.
DILIGÈNCIA.- Faig constar que al BOIB núm. 150 de 24/10/2006 es va
publicar correcció d’error de l’anunci d’aprovació definitiva de la modificació
del Text Refós de l’Ordenança de Policia i Bon Govern.
Es Castell, 15 de desembre de 2006
El Secretari.
DILIGÈNCIA.- Faig constar que, el Ple municipal de dia 28/03/2007, aprovà
inicialment la modificació del Text Refós de l’Ordenança de Policia i Bon
Govern als seus articles 8, 143 i 144, la qual es publicà al BOIB núm. 61 de
24/04/2007, i s’aprovà definitivament publicant-se al BOIB núm. 115 del
28/07/2007.
Es Castell, 29 d’octubre de 2007
El Secretari.
DILIGÈNCIA.- Faig constar que, el Ple municipal de dia 28/03/2007, aprovà
inicialment la modificació del Text Refós de l’Ordenança de Policia i Bon
Govern als seus articles 18 i 163, la qual es publicà al BOIB núm. 61 de
24/04/2007, i s’aprovà definitivament publicant-se al BOIB núm. 116 del
31/07/2007.
Es Castell, 29 d’octubre de 2007
El Secretari.
DILIGÈNCIA.- Faig constar que, el Ple municipal de dia 26/09/2007, aprovà
inicialment la modificació del Text Refós de l’Ordenança de Policia i Bon
Govern al seu Article 51.2 i disposició addicional segona, la qual es publicà
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al BOIB núm. 156 de 18/10/2007, i s’aprovà definitivament publicant-se al
BOIB núm. 16 del 02/02/2008.
Es Castell, 13 de febrer de 2008
El Secretari.
DILIGÈNCIA.- Faig constar que, el Ple municipal de dia 30/04/2008, aprovà
inicialment la modificació del Text Refós de l’Ordenança de Policia i Bon
Govern al seus Articles 8, 12.3, 143, 144, 158 i 221, la qual es publicà al
BOIB núm. 76 de 31/05/2008, i s’aprovà definitivament publicant-se al
BOIB núm. 108 de 02/08/2008.
Es Castell, 26 de setembre de 2008
El Secretari.
DILIGÈNCIA.- Faig constar que, el Ple municipal de dia 27/01/2009, aprovà
inicialment la modificació del Text Refós de l’Ordenança de Policia i Bon
Govern al seus Articles 12, 161 i 228, la qual es publicà al BOIB núm. 22 de
12.02.09, i s’aprovà definitivament publicant-se al BOIB núm. 62 de
28/04/2009.
Es Castell, 28 d’abril de 2009.
El Secretari.
DILIGÈNCIA.- Faig constar que, el Ple municipal de dia 31/07/2012, aprovà
inicialment la modificació del Text Refós de l’Ordenança de Policia i Bon
Govern al seus Articles 113 i 221, la qual es publicà al BOIB núm. 124 de
23/08/2012, i s’aprovà definitivament publicant-se al BOIB núm. 150 de
16/10/2012.
Es Castell, 6 de novembre de 2012.
El Secretari.
DILIGÈNCIA.- Faig constar que, el Ple municipal de dia 25/09/2012, aprovà
inicialment la modificació del Text Refós de l’Ordenança de Policia i Bon
Govern al seus Articles 7 i 139, la qual es publicà al BOIB núm. 150 de
16/10/2012, i s’aprovà definitivament publicant-se al BOIB núm. 180 de
04/12/2012.
Es Castell, 2 de gener de 2013.
El Secretari.
DILIGÈNCIA.- Faig constar que, el Ple municipal de dia 17/10/2013, aprovà
inicialment la modificació del Text Refós de l’Ordenança de Policia i Bon
Govern al seu article 131, la qual es publicà al BOIB núm. 150 de
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31/10/2013, i s’aprovà definitivament publicant-se al BOIB núm. 177 de
24/12/2013.
Es Castell, 27 de desembre de 2013.
El Secretari.
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