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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL SISTEMA ESPECIAL DE PAGAMENT DE DETERMINATS
TRIBUTS MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa
L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany, en ús de la potestat reglamentaria que li atribueix l’article 106 de la L1ei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local, i de conformitat amb el disposat als articles 15 a 19
del Text refós de la L1ei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, estableix la present “Ordenança fiscal reguladora del sistema especial de pagament de determinats tributs
municipals".
Article 2. Objecte
Amb l’objectiu de facilitar el compliment de l’obligació tributaria, s’estableix un sistema especial de pagament de
les quotes per rebut, que permetrà el fraccionament del deute tributari en els termes previstos en aquesta
Ordenança fiscal.
Article 3. Tributs subjectes al sistema especial de pagament
El sistema especial de pagament és d’aplicació als contribuents o altres obligats tributaris que en sol·licitin
l’aplicació al conjunt dels seus rebuts corresponents a algun o alguns dels següents tributs:
a) Impost sobre béns immobles.
b) Impost sobre activitats econòmiques.
c) Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
d) Taxes per la prestació dels serveis relatius a la recollida i tractament de residus.
e) Taxa per la prestació del servei de clavegueram.
f) Taxa per entrades de vehicles a través de les voravies.
Article 4. Requisits d’acolliment al sistema especial de pagament.
Els requisits que han de concórrer en el sol·licitant per poder-se acollir al sistema especial de pagament són:
a) Formular la corresponent sol·licitud abans del 10 de febrer de l 'any que es tracti mitjançant la presentació
davant l’ajuntament de Vilafranca de Bonany o davant l’agència Tributària de les Illes Balears (oficina de
Manacor) del model oficial de sol·licitud establert a tals efectes.
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b) No mantenir cap tipus de deute en període executiu amb l’ajuntament.
c) Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària.
Article 5. Modalitats de pagament fraccionat
El pagament fraccionat de l’import total anual dels tributs s’efectuarà en qualsevol de les següents modalitats:
1) Modalitat de vuit mensualitats i regularització al mes de novembre.
En vuit mensualitats (de març a octubre), la quantitat equivalent al resultat de dividir per nou l’import del conjunt
de rebuts dels tributs liquidats al sol·licitant en l’exercici immediatament anterior; i el mes de novembre, la
quantitat resultant de deduir, a l’import dels rebuts del Padró a nom del sol·licitant, les quantitats ja pagades. En
el supòsit que el deute del sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució.
2) Modalitat de pagament en tres trimestres i regularització al mes de novembre.
En tres pagaments trimestrals (març, juny, setembre) la quantitat equivalent al resultat de dividir per quatre l'
import del conjunt de rebuts dels tributs liquidats al sol·licitant en l’exercici immediatament anterior; i el mes de
novembre, la quantitat resultant de deduir, a l’import dels rebuts del Padró a nom del sol·licitant, les quantitats ja
pagades. En el supòsit que el deute del sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la
devolució.
Article 6. Pròrroga de l’acolliment al sistema especial de pagament
L’acolliment al sistema especial de pagament es prorrogarà automàticament per a l’exercici següent sempre que
l’interessat no en manifesti la seva renúncia expressa i no tingui deutes amb l’ajuntament pendents de pagament
en període executiu.
Article 7. Impagaments
Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema especial de pagament, aquest
restarà sense cap efecte, quedant els pagaments ja efectuats com a ingressos a compte dels rebuts del padrons
corresponents.
Article 8. Inalteració de terminis per a la presentació de recursos i de la gestió tributària
El sistema especial de pagament no suposa cap alteració dels terminis per a la presentació de recursos ni
qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que es seguiran regint per la seva normativa específica.
DISPOSICIÓ FINAL
4
Plaça Major, 1 – 07250 Vilafranca de Bonany – Illes Balears
Tels. 971832106 / 07 – Fax 971832108
E-Mail: ajuntament@ajvilafrancadebonany.net

La present ordenança fiscal entrarà en vigor a partir de dia 1 de gener de 2012 prèvia publicació íntegra del seu
text al BOIB romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
(BOIB 196, 31-12-2011).
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
FONAMENT LEGAL
Article 1.
L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany, conformement a l’article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, fa ús de la facultat que li
atorga aquesta Llei, en ordre a la fixació dels elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries
de l’Impost sobre Béns Immobles, previst a l’article 59.1, a) del Text Refós, l’exacció de la qual es farà amb
subjecció al que disposa aquesta Ordenança Fiscal.
ELEMENTS DE LA RELACIÓ TRIBUTÀRIA FIXATS PER LLEI
Article 2.
La naturalesa del tribut, la configuració del fet imposable, la determinació dels subjectes passius i de la base de
tributació, l’aplicació de beneficis tributaris, la concreció del període impositiu i el naixement de l’obligació de
contribuir o meritació, així com el règim d’administració o gestió, es regula d’acord amb els preceptes continguts
en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i per les demés disposicions legals i reglamentàries que la complementen i siguin d’aplicació al
present impost, així com per la present Ordenança fiscal.
TIPUS IMPOSITIUS I QUOTA
Article 3.
D’acord a l’article 72 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, el tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles aplicable en aquest
municipi queda fixat amb els termes següents:
a. Béns de naturalesa urbana 0,45 %
b. Béns de característiques especials 0,6 %
c. Béns de naturalesa rústica 0,512 %
Article 4.
La quota d’aquest impost serà el resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen fixat a l’article
anterior.
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EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 5.
Exempcions.- Estaran exemptes de l’impost:
a) Els immobles relacionats a l’article 62, apartats 1 i 2 del RDL 2/2004.
b) Els béns de que siguin titulars els Centres Sanitaris de Sanitat pública, sempre que estiguin directament
afectats al cumpliment de la finalitat específica d’aquests centres.
Article 6.
Bonificacions
1. Tendran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost sempre que així ho sol·licitin els
interessats abans de l’inici de les obres, els immobles objecte d’activitat d’empreses d’urbanització,
construcció i promoció immobiliària, tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a la primera i no
figurin entre els béns del seu immobilitzat
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en que
comencin les obres fins el posterior a l’acabament de les mateixes, sempre que durant aquest temps se
realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, y sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes
impositius.
2. Tendran dret a una bonificació del 50% en la quota integra de l’impost, durant els tres períodes impositius
següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, les vivendes de protecció oficial i les que resultin
equiparables d’acord amb la legislació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta bonificació
s’atorgarà a petició de l’interessat , que se podrà fer en qualsevol moment anterior a l’acabament dels tres
períodes impositius de duració de la mateixa i tendrà efecte des del període impositiu següent en que es
sol·liciti.
Així mateix, les esmentades vivendes tendran dret a una bonificació addicional del 50 % en la quota íntegra
de l’Impost, durant els tres períodes impositius següents i una vegada acabat el termini previst al paràgraf
anterior.
3. Tendran dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra y, en el seu cas, del recàrrec establer a l’article
153 del RDL 2/2004, els béns rústics de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra,
segons l’establert per la Llei 20/1990 de 19 de desembre, sobre Regim fiscal de les Cooperatives
4. Tendran dret a una bonificació del 50 % de la quota íntegra de l’impost, els subjectes passius que ostentin la
condició de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació serà únicament d’aplicació en el cas
d’immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que el seu valor cadastral no superi els 100.000
euros.
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Aquesta bonificació que s’atorgarà anualment, serà a petició de l’interessat i se presentarà a les oficines
municipals abans del 31 de gener de l’any pel que se sol·licita la bonificació, havent d’aportar:
a) Escrit de sol·licitud, identificant l’immoble mitjançant fotocòpia del darrer rebut de contribució de
l’immoble afectat.
b) Fotocòpia del títol de família nombrosa vigent. .”
COL·LABORACIÓ AMB EL CADASTRE
Article 7.
L’Ajuntament comunicarà de manera automàtica al Cadastre qualsevol alteració de que tengui constància i que
pugui incidir en l’Impost de béns Immobles
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal fou modificada per acord del Ple de l’ajuntament de Vilafranca de Bonany de data 23
de desembre de 2015. Prèvia publicació íntegra al BOIB, dita ordenança fiscal modificada entrarà en vigor a
partir de dia 1 de gener de 2016, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.”

(BOIB NÚM. 188, 29-12-2015)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L' IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article primer.En base als articles 15.2 i 88 de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, amb la nova
redacció de la llei 22/93, de 29 de desembre, s'estableix un coeficient únic de 0,8.
Article segon.No s'estableix coeficient de situació.
Disposició derogatòria.Resta derogada l'ordenança fiscal aprovada provisionalment per l’Ajuntament Ple el dia dos de maig de 1992, la qual
esdevengué definitiva per manca d’al·legacions i fou publicada íntegrament en el BOCAIB número 78 de dia 30 de
juny de 1992.
Disposició final:
La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació íntegra en el BOCAIB sense perjudici de
les normes legals que retrotreuen la seva eficàcia a dia u de gener de 1994.

(BOIB NÚM. 39, 31-03-1994)

9
Plaça Major, 1 – 07250 Vilafranca de Bonany – Illes Balears
Tels. 971832106 / 07 – Fax 971832108
E-Mail: ajuntament@ajvilafrancadebonany.net

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
FONAMENT LEGAL
Article 1r.
L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany, d’acord a l’article 15.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, fa ús de la facultat que li atorga
aquesta Llei, en ordre a la fixació dels elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de conformitat amb allò previst en els articles 92 a 99 de la
normativa indicada.
NATURALESA I FET IMPOSABLE
Article 2n.
1.L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta
naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualsevol quina sigui la seva classe i categoria.
2.Es considera vehicle apte per a la circulació aquell que hagués estat matriculat en els registres públics
corresponents i mentre no hi hagi causat baixa. Als efectes d’aquest impost també es consideraran aptes els
vehicles provists de permisos temporals i matrícula turística.
Article 3r.
No estan subjectes a aquest impost:
a) Els vehicles que havent estats donats de baixa en els Registres per antiguitat del seu model, puguin ser
autoritzats per circular excepcionalment en casos d’exhibicions, certàmens o carreres limitades als d’aquesta
naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil dels quals no superi
els 750 quilograms.
EXEMPCIONS
Article 4t.
Estaran exempts de l’impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
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b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars
de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, externament identificats i a condició
de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres
amb estatut diplomàtic.
d) Els vehicles que es determinin per allò disposat a tractats o convenis internacionals.
e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
f) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda als quals es refereix l’apartat A de l’annex II del Reglament
general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.
D’acord a aquest Reial decret, el vehicle per a persones amb mobilitat reduïda és el vehicle que té una tara no
superior a 350 quilograms i que per a la seva construcció, no pugui assolir en terreny pla una velocitat superior a
45 km/h projectada i construït especialment per a l’ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física.
Quant a les seves característiques tècniques se’ls equiparà als ciclomotors de tres rodes.
g) Els vehicles matriculats a nom de discapacitats per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà mentre es
mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats
al seu transport. Només s’aplicarà per un sol vehicle de titularitat de la persona discapacitada.
Es consideraran persones amb discapacitat aquelles que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior
al 33 per 100 o tinguin declarada una incapacitat permanent total.
h) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits als servei de transport públic urbà, sempre que
tinguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària provists de Cartilla d’Inspecció Agrícola.
Article 5è.
1.En relació a les exempcions de les lletres f) i g) de l’article 4t., els titulars dels vehicles que reuneixin aquelles
condicions hauran de sol·licitar la concessió de l’exempció mitjançant sol·licitud oficial de l’Ajuntament de
Vilafranca, acompanyant-la del justificant que acredita la titularitat del vehicle i del certificat de la discapacitat
emès per l’òrgan competent, i justificant el destí del vehicle.
2.Per poder gaudir de l’exempció de la lletra i) de l’article 4t., els interessats hauran de sol·licitar la seva
concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.
3.Declarada l’exempció, de les lletres f), g) i i), per part de l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la
seva concessió amb efectes des del següent any a aquell en què s’hagi sol·licitat. Els de nova matriculació
tindran dret a l’exempció en el mateix any de la seva matriculació, però sempre que així s’hagi sol·licitat a
l’Ajuntament i es justifiqui en el moment de produir-se la inscripció registral.
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BONIFICACIONS
Article 6è.
En base a la possibilitat de bonificació reconeguda per l’apartat 6 de l’article 95 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de
Vilafranca de Bonany estableix les següents bonificacions:
a) Respecte als vehicles anomenats històrics d’acord a la consideració i dels seus requisits que es contempla al
Reial decret 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de vehicles històrics s’estableix un 100%
de la bonificació de la quota prevista al quadre de tarifes de l’impost. Aquesta bonificació haurà de ser sol·licitada
a l’Ajuntament.
b) Es concedeix una bonificació del 100% de les quotes previstes al quadre de tarifes als vehicles que tinguin
degudament una antiguitat mínima de 25 anys. L’antiguitat es contarà a partir de la data de la seva fabricació, si
aquesta no es conegués, es prendrà la data de la seva primera matriculació o, en el seu defecte, la data en què
el corresponent tipus o variant s’ha deixat de fabricar. En qualsevol cas, aquest vehicle haurà de complir els
requisits exigits a la vigent legislació sectorial referida a la seguretat a la circulació i transport aplicable als
vehicles a motor. Aquesta bonificació s’aplicarà d’ofici quan l’Ajuntament tengui coneixement de la data de
matriculació o de fabricació del vehicle. En qualsevol altre cas, aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar a
l’Ajuntament i s’haurà d’acreditar l’antiguitat del vehicle, sorgint efecte des del següent any a aquell en què s’hagi
sol·licitat.
SUBJECTES PASSIUS
Article 7è.
Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, a nom de la qual consti el vehicle en el
permís de circulació.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 8è.
De conformitat amb allò que es preveu a l’article 95 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el coeficient d’increment de les quotes de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica queda fixat en l’1,4, d’acord amb les tarifes següents:
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POTÈNCIA I CLASSE DE VEHICLE

QUOTA

Turismes:
De menys de 8 cavalls fiscals

17,67

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

47,71

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

100,72

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

125,45

De 20 o més cavalls fiscals

156,80

Autobusos:
De menys de 21 places

116,62

De 21 a 50 places

166,10

De més de 50 places

207,62

Camions:
De menys de 1000 kg de càrrega útil

59,19

De 1000 a 2999 kg de càrrega útil

116,62

De més de 2999 a 9999 kg de càrrega útil

166,10

De més de 9999 kg de càrrega útil

207,62

Tractors:
De menys de 16 cavalls fiscals

24,74

De 16 a 25 cavalls fiscals

38.88

De més de 25 cavalls fiscals

116,62

Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1000 kg i més de 750 kg de càrrega útil

24,74

De 1000 a 2999 kg de càrrega útil

38.88

De més de 2999 kg de càrrega útil

116,62

Ciclomotors

6,19

Motocicletes fins a 125 cc

6,19

Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc

10,60

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc

21,21

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc

42,41

Motocicletes de més de 1.000 cc

84,81
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PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ
Article 9è.
1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, tret en el cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest
cas el període impositiu començarà el dia en què es produeixi aquesta adquisició.
2.L’impost es meritarà per primera vegada quan es matriculi el vehicle o s’autoritzi la seva circulació, qualsevol
que sigui la data dins de l’any.
3.Una vegada matriculat, l’impost es meritarà anualment amb efectes des de l’1 de gener de cada any i s’inclourà
en el padró corresponent sorgint tots els efectes legals.
4.L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o
baixa del vehicle.
5.També procedirà el prorrateig de la quota per trimestres naturals en els casos de baixa temporal per
substracció o robatori de vehicle, i això des del moment en què es produeixi la baixa temporal en el registre
públic corresponent.
6.En aquests dos darrers apartats, els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota
corresponents als trimestres naturals en què el vehicle figuri de baixa.
NORMES DE GESTIÓ
Article 10è.
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària
corresponen a l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany.
Article 11è.
L’Ajuntament podrà exigir aquest impost en règim d’autoliquidació. Amb caràcter previ a la matriculació, només
es farà efectiva la part proporcional de l’any, per trimestres complets. El pagament de l’autoliquidació comportarà
l’alta en el padró i tendra els efectes de notificació.
Article 12è.
1.Les persones físiques o jurídiques que sol·licitin davant la Prefectura Provincial de Tràfic la matriculació o la
certificació d’aptitud per circular d’un vehicle, hauran d’acreditar prèviament el pagament de l’impost.
2.Els titulars dels vehicles, quan comuniquin a la Prefectura Provincial de Tràfic la seva reforma, sempre que
alteri la seva classificació a efectes de l’impost, així com també en els casos de transferència, de canvi de
domicili que consti en el permís de circulació del vehicle, o de baixa d’aquests vehicles, hauran d’acreditar
prèviament davant la Prefectura Provincial de Tràfic el pagament del darrer rebut presentat al cobrament de
l’impost, sense perjudici que sigui exigible per via de gestió i inspecció el pagament de tots els deutes que per
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aquest concepte s’hagin meritat, liquidat, presentat al cobrament i no prescrits. S’exceptua d’aquesta obligació
d’acreditació el cas de les baixes definitives de vehicles amb 15 o més anys d’antiguitat.
3.Les Prefectures Provincials de Tràfic no tramitaran els expedients si no s’acredita el pagament de l’impost, en
els termes establerts en els apartats anteriors.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 13è.
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a les sancions que els corresponguin en
cada cas, s’aplicaran les normes que figuren a la Llei general tributària i en les disposicions que la
complementen i desenvolupin.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera.
L’article 8è. de la present ordenança fiscal substitueix a l’article 1r. de l’ordenança publicada al BOIB núm.142 de
26 de novembre de 2002.
Segona.
Les lletres b) i c) de l’article 6è. substitueixen a l’article 2n. de l’ordenança publicada al BOIB núm.142 de 26 de
novembre de 2002.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.
En tot allò que no estigui previst en la present ordenança fiscal seran d’aplicació subsidiàriament el Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei
de pressuposts generals de l’Estat de cada any i totes aquelles normes que es dictin per a la seva aplicació.
Segona.
La present ordenança fiscal fou modificada per acord del Ple de l´Ajuntament de Vilafranca de Bonany de data 6
de novembre de 2012. Prèvia publicació íntegra al BOIB, dita ordenança fiscal modificada entrarà en vigor a
partir de dia 1 de gener de 2013, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

(BOIB NÚM. 195, 29-12-2012)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES.
Article 1. Naturalesa
1. De conformitat amb l’article 15.1, en relació amb l’article 59.2, ambdós del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,s’estableix i exigeix l’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, de conformitat amb el regulat al mencionat Reial decret legislatiu
2/2004, i demés disposicions legals i reglamentàries que la complementen i siguin d’aplicació al present impost,
així com amb la present Ordenança fiscal.
2. Aquest impost és independent i compatible amb la taxa per llicències urbanístiques o per la realització de les
activitats administratives de control en els supòsits en els quals l’exigència de llicència sigui substituïda per la
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció,
instal·lació o obra per la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi
obtingut o no dita llicència, o per la qual s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia,
sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a l’ajuntament de Vilafranca de Bonany.
2. Les construccions, instal·lacions i obres a les quals es refereix l’apartat anterior podran consistir en:
 Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de tota classe de nova planta.
 Obres de demolició.
 Obres en edificis, tant aquelles que modifiquin la seva disposició interior com el seu aspecte
exterior.
 Alineacions i rasants.
 Obres de fontaneria i clavegueram.
 Obres en cementiris.
 Qualsevol altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin l’obtenció de la
corresponent llicència d’obres o urbanística o la presentació de declaració responsable o
comunicació prèvia.
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Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques, persones jurídiques o
entitats a les quals fa referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que siguin
propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el qual s’executa. A
tals efectes, tindrà la consideració de propietari de la construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el
cost que comporti la seva realització.
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu contribuent, tindran
la condició de subjectes passius substituts del contribuent aquells que sol·licitin les corresponents llicències o
presentin les corresponents declaracions responsables o comunicacions prèvies o aquells que realitzin les
construccions, instal·lacions o obres.
3. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a
les quals es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
4. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i termes assenyalats a l’article 43 de la Llei
general tributària.
Article 4. Exempcions i bonificacions
1. Està exempta del pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual en
sigui propietari l’estat, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o les entitats locals, que estant subjecta a
l’impost, hagi de ser directament destinada a carreteres, ferrocarrils, aeroports, obres hidràuliques, sanejament
de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la seva gestió es porti a terme per organismes
autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió com de conservació.
2. S’estableix una bonificació del 90 % de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres
que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones discapacitades.
Article 5. Base imposable, quota i meritació
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra,
entenent com a tal, el seu cost d’execució material. No formen part de la base imposable l’impost sobre el valor
afegit i demés imposts anàlegs propis de règims especials, les taxes, preus públics i demés prestacions
patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra, ni
tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no
integri, estrictament, el cost d’execució material.
2. La quota d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
3. El tipus de gravamen és del 2,40 %.
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4. L’obligació de pagament de l’impost neix en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara
que no s’hagi obtingut la corresponent llicència o, en el seu cas, no s’hagi presentat la corresponent declaració
responsable o comunicació prèvia.
Article 6. Gestió tributària
1. Quan es presenti sol·licitud de llicència o es presenti declaració responsable o comunicació prèvia, segons
pertoqui, es practicarà autoliquidació en base al pressupost indicat pel sol·licitant.
2. Quan es concedeixi la llicència preceptiva o es presenti la declaració responsable o la comunicació prèvia o
quan, no havent-se sol·licitat, concedit o denegat encara la llicència o presentat la declaració responsable o
comunicació prèvia, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, es practicarà una liquidació provisional a compte,
determinant-se la base imposable en funció del pressupost presentat pels interessats, sempre que estigui visat
pel col·legi oficial corresponent quan el visat constitueixi un requisit preceptiu; en altres casos, la base imposable
serà determinada pels tècnics municipals, d’acord amb el cost aproximat del corresponent projecte.
3. Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra efectivament realitzada, i tenint en compte el seu cost
real i efectiu, l’ajuntament, mitjançant l’oportuna comprovació administrativa, modificarà, en el seu cas, la base
imposable a la qual es refereix l’apartat anterior, practicant la corresponent liquidació definitiva i exigint del
subjecte passiu o reintegrant-li, en el seu cas, la quantitat que correspongui.
4. En cas que s’iniciïn obres gravades per l’impost sense que s’hagi sol·licitat i concedit la llicència preceptiva o
presentat la corresponent declaració responsable o comunicació prèvia, les actuacions que puguin portar-se a
terme en matèria de disciplina urbanística seran independents de les previstes en la present ordenança en
matèria de gestió, inspecció, recaptació i infracció tributària.
5. El desistiment o la denegació de la corresponent llicència d’obres o urbanística donarà dret a la devolució de
l’import efectivament satisfet en concepte de dit impost, sempre i quan no s’hagin executat les corresponents
construccions, instal·lacions i obres, extrem que serà efectivament comprovat per l’ajuntament.
Article 7. Inspecció i recaptació
1. La inspecció i recaptació d’aquest impost es realitza d’acord amb el que preveu la Llei general tributària i les
altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així com amb les disposicions dictades per al seu
desenvolupament.
2. Es podrà fraccionar el pagament de l’imposto, tant en període voluntari com executiu, prèvia sol·licitud dels obligats
al pagament, quan la seva situació econòmica- financera, discrecionalment apreciada per l'Ajuntament, els impedeixi
transitòriament efectuar el pagament dels seus deutes. En qualsevol cas, per concedir el fraccionament caldrà que es
compleixin els següents requisits:
1) El deute tributari en concepte de dit impost haurà de ser igual o superior a 1.202,02 euros.
2) En el moment de presentar-se la sol·licitud de fraccionament, s’haurà de procedir al pagament de 901,52 euros.
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3) La resta de la quota podrà ser objecte de pagament en dos terminis; el primer, als sis mesos a comptar des de la
data en què s’hagués presentat la sol·licitud de fraccionament i el segon, i darrer, a l' any des de la mateixa data.
4) La quantitat objecte del fraccionament s’haurà de garantir mitjançant un aval solidari concedit per una entitat de
crèdit.
Article 8. Infraccions i sancions
En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la determinació de les sancions que per
les mateixes corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim establert a la Llei general tributària i a les
disposicions que la complementin o desenvolupin.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquesta ordenança fiscal deroga i substitueix l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres publicada al BOIB núm. 161 de data 29 de desembre de 1989 amb modificacions publicades al
BOIB núm. 50 de data 23 d’abril de 1996 i al BOIB núm. 142 de data 26 de novembre de 2002.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou aprovada definitivament en data 10 de juliol de 2012 al no haver-se presentat
reclamacions contra el seu acord d’aprovació provisional. Entrarà en vigor a partir de la data de la seva íntegra
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, continuant en vigor fins a la seva modificació o derogació
expresses.

(BOIB NÚM. 128, 30-08-2012)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA
FONAMENT LEGAL
Article 1
De conformitat amb l’article 15.1, en relació amb l’article 59.2, ambdós del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,s’estableix i exigeix l’Impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, de conformitat amb el regulat al mencionat Reial
decret legislatiu 2/2004, i demés disposicions legals i reglamentàries que la complementen i siguin d’aplicació al
present impost, així com per la present Ordenança fiscal.
FET IMPOSABLE
Article 2
1. Constitueix el fet imposable de l’impost l’increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa
urbana i que es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de la seva propietat per qualsevol títol o de la
constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudiment limitador del domini sobre els referits béns.
2. El títol al qual es refereix l’apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic “mortis causa”.
b) Declaració formal d’hereus “ab intestato”.
c) Negoci jurídic “inter vivos”, ja sigui de caràcter gratuït o onerós.
d) Alienació en subhasta pública.
e) Expropiació forçosa.
Article 3
Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana: el sòl urbà, el susceptible d’urbanització, l’urbanitzable
programat o urbanitzable no programat des del moment en que s’aprovi un programa d’actuació urbanística; els
terrenys que disposin de vies pavimentades o voreres i comptin, a més, amb clavegueram, subministrament
d’aigua, subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic; i els ocupats per construccions de naturalesa
urbana.
Article 4
No està subjecte a aquest impost l’increment del valor que experiment els terrenys que tinguin la consideració de
rústics a efectes de l’Impost sobre béns immobles. En conseqüència està subjecte a l’impost l’increment de valor
que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’Impost sobre béns
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immobles, amb independència que estiguin o no contemplats com a tal al cadastre o al padró d’urbana. Als
efectes d’aquest impost estarà subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els bens
immobles classificats com de característiques especials a efectes de l’Impost sobre béns immobles. No es
produirà subjecció a l’impost en els supòsits d’aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat
conjugal, adjudicacions que al seu favor i en pagament d’elles es verifiquin i transmissions que es facin als
cònjuges en pagament dels seus havers comuns. Tampoc es produirà la subjecció a l’impost dels supòsits de
transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills que siguin conseqüència del compliment de
sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic
matrimonial.
EXEMPCIONS
Article 5
1. Estan exemptes d’aquest impost els increments de valor que se manifestin com a conseqüència dels següents
actes:
a)La constitució i transmissió de drets de servitud.
b) La transmissió de béns que es trobin dintre del perímetre delimitat com a conjunt històric artístic, o hagin estat
declarats individualment d’interès cultural, segons l’establert a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni
històric espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres
de conservació, millora o rehabilitació als esmentats immobles.
2. Així mateix, estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la condició de
subjecte passiu recaigui sobres les següents persones o entitats:
a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, als quals pertany el municipi, així com els organismes
autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les entitats
locals.
b) El municipi de Vilafranca de Bonany i altres entitats locals integrades o en les que s’integri dit municipi, així
com les seves respectives entitats de dret públic de caràcter anàleg als organismes autònoms de l’Estat.
c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benefico- docents.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades per la Llei 30/1995,
de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.
e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys afectes a les mateixes.
f) La Creu Roja Espanyola.
g) Les persones o entitats a favor de les quals es trobi reconeguda l’exempció en tractats o convenis
internacionals.
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SUBJECTES PASSIUS
Article 6
1. Tindran la condició de subjectes passius d’aquet impost:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini,
a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a la qual es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària ,
que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini,
a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a la qual es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària,
que transmeti el terreny o qui constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
2. En els supòsits als quals es refereix el paràgraf b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte
passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei
general tributària que adquireixi el terreny o a la persona a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real
de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.
BASE IMPOSABLE
Article 7
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment real del valor dels terrenys de naturalesa
urbana posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys.
A efectes de la determinació de la base imposable, s’haurà de tenir en compte el valor del terreny en el moment
de la meritació, d’acord amb el previst als apartats 2 i 3 del present article i el percentatge que correspongui en
funció del previst a l’article 8.1 de la present Ordenança.
2.El valor del terreny en el moment de la meritació resultarà de l’aplicació de les regles següents:
a) En les transmissions de terrenys, el valor d’aquests en el moment de la meritació serà el que tinguin fixat en
aquell moment als efectes de l’Impost sobre béns immobles.
No obstant l’anterior, quan el citat valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflecteixi
modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l’aprovació de la citada ponència, es podrà liquidar
provisionalment d’acord amb l’esmentat valor. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels
terrenys una vegada s’hagi obtingut conforme els procediments de valoració col·lectiva que s’instrueixin, referida
a la data de meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests
es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, determinats a l’efecte en les Lleis de
pressuposts generals de l’Estat.
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Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana o integrat en un immoble de característiques especials,
en el moment de la meritació de l’impost no tingui determinat valor cadastral, l’ajuntament podrà practicar la
liquidació quan el referit valor cadastral sigui determinat, referint el citat valor al moment de la meritació.
b) En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini, els percentatges anuals,
continguts en l’article 8.1 d’aquesta Ordenança, s’aplicaran sobre la part del valor definit a la lletra a) anterior que
representi, respecte d’aquell, el valor dels referits drets calculat aplicant les normes fixades als efectes de
l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
c) En la constitució o transmissió del dret d’elevar una o és plantes damunt un edifici o terreny, o del dret de
realitzar la construcció per davall el sòl sense que impliqui l’existència d’un dret real de superfície, el quadre de
percentatges anuals contingut a l’article 8.1 d’aquesta Ordenança s’aplicarà sobre la part del valor definit al
paràgraf que representi, respecte d’aquell, el mòdul de proporcionalitat fixat a l’escriptura de transmissió o, en
defecte d’aquesta, el que resulti d’establir la proporció entre la superfície o el volum de les plantes a construir en
vol o subsòl i la total superfície o volum edificats una vegada construïdes aquelles.
d) En els supòsits d’expropiació forçosa, els percentatges anuals continguts en l’article 8.1 de la present
Ordenança s’aplicaran sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny, excepte quan el valor
definit en el paràgraf a) sigui inferior, cas en el qual prevaldrà aquest darrer valor sobre el preu just. 3. Quan es
modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter
general, i durant els cinc primers anys d’efectivitat dels nous valors cadastrals, es considerarà com a valor del
terreny, o de la part d’aquest que correspongui segons les regles contingudes a l’apartat anterior, l’import que
resulti d’aplicar als nous valors cadastrals la reducció del 50 %. Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits
en què els valors cadastrals resultants del procediment de valoració col·lectiva als quals dit apartat es refereix
siguin inferiors als valors fins aleshores vigents.
En cap cas, el valor cadastral reduït podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans del procediment de
valoració col·lectiva.
Article 8
1. Sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, derivat del que es disposa a l’article anterior,
s’aplicaran els percentatges anuals següents:
a)Períodes d’1 fins a 5 anys: 3,7.
b)Períodes fins a 10 anys: 3,5.
c)Períodes fins a 15 anys: 3,2.
d)Períodes fins a 20 anys: 3.
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2. Per determinar el percentatge, s’aplicaran les següents regles:
1ª. L’increment de valor de cada operació gravada per aquest impost es determinarà d’acord amb el percentatge
anual fixat per l’Ajuntament, per al període que comprengui el nombre d’anys al llarg dels quals s’ha manifestat
l’esmentat increment.
2ª. El percentatge a aplicar damunt el valor del terreny en el moment de la meritació serà el resultat de multiplicar
el percentatge anual aplicable a cada cas concret pel nombre d’anys al llarg dels quals s’hagi posat de manifest
l’increment de valor.
3ª. Per determinar el percentatge anual aplicable a cada operació concreta, d’acord a la regla 1ª, i per determinar
el nombre d’anys pels quals s’ha de multiplicar el percentatge anual, d’acord a la regla 2ª, només es
consideraran els anys complets que integrin el període de posada de manifest de l’increment de valor, sense que
als efectes esmentats es puguin considerar les fraccions d’anys de l’esmentat període.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 9
La quota d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen del 16%.
BONIFICACIÓ A LA QUOTA

Article 10
En la transmissió de terrenys i la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitadors del domini
realitzats a títol lucratiu per causa de mort, s’aplicarà:
a) Una bonificació del 95% de la quota de l’Impost quan els adquirents siguin els seus descendents o
adoptats en primer grau, ascendents o adoptants en primer grau i el cònjuge o parella de fet, quan es
tracti de parelles de fet constituïdes d’acord amb la llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles
estables de les Illes Balears.
b) Una bonificació del 50% de la quota de l’impost quan els adquirents siguin parents de segon o tercer
grau i sempre que la vivenda que es transmeti sigui l’habitual del causant.
MERITACIÓ
Article 11
1. L’impost es merita:
a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de
mort, en la data de transmissió.
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b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudiment limitatiu del domini, en la data en la
qual tingui lloc la constitució o transmissió.
2. Amb aquest efecte, es prendrà com a data de la transmissió:
a) En els actes o contractes entre vius, la de l’atorgament de l’instrument públic, i, quan es tracti de
documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un Registre Públic o la del lliurament a un
funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.
Article 12
1. Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament per resolució ferma haver tingut lloc la nul·litat,
rescissió o resolució de l’acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o
transmissió del dret real de gaudiment sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost
satisfet, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució dins
un termini de cinc anys des que la resolució va esdevenir ferma.
S’entén que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d’efectuar les recíproques
devolucions a les quals es refereix l’article 1.295 del Codi civil. Encara que l’acte o contracte no hagi produït
efectes lucratius, si la resolució o rescissió es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de
l'impost, aquest no té dret a cap devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants, no procedirà la devolució de
l'impost satisfet i es considerarà com un acte no subjecte a tributació. L’avinença en acte de conciliació i la
simple acceptació de les peticions demandades es consideren també mutu acord.
3. En els actes o contractes en què hi hagi alguna condició, la seva classificació es farà d’acord amb les
prescripcions contingudes al Codi civil. Si fos suspensiva no es liquidarà l'impost fins que aquesta condició no es
compleixi. Si la condició fos resolutòria s’exigirà l'impost de totes formes, a reserva de fer la devolució oportuna,
quan es compleixi la condició, segons l’apartat 1 anterior.
NORMES DE GESTIÓ DE L’IMPOST
Article 13
1. Els subjectes passius estan obligats a presentar davant aquest Ajuntament declaració segons el model
determinat per aquest el qual ha de contenir els elements de la relació tributària imprescindibles per a practicar la
liquidació procedent.
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2. Aquesta declaració ha de ser presentada dins els següents terminis, comptats des de la data en què es
produeixi la meritació de l'impost:
a) Quan es tracti d’actes inter vivos, el termini és de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini és de sis mesos, prorrogables fins a un any a
sol·licitud del subjecte passiu.
3. A la declaració s’hi ha d’adjuntar la documentació en la qual constin els actes o contractes que originen la
imposició.
Article 14
Les liquidacions de l’impost, es notificaran íntegrament als subjectes passius, indicant-los els terminis d’ingrés i
els recursos corresponents.
Article 15
Amb independència del que es disposa en l’apartat primer de l’article 13, estan igualment obligats a comunicar a
l'Ajuntament la realització del fet imposable, en els mateixos terminis que els subjectes passius:
a) En els supòsits prevists a l’article 6.1.a) d’aquesta Ordenança, sempre que s’hagin produït per negoci jurídic
entre vius, el donant o la persona que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
b) En els supòsits prevists a l’article 6.1.b) d’aquesta Ordenança, l’adquirent o la persona a favor del qual es
constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
Article 16
Igualment, els notaris estan obligats a trametre a l'Ajuntament, dins la primera quinzena de cada trimestre, una
relació o índex comprensiu de tots els documents que ells hagin autoritzat dins el trimestre anterior, en els quals
es continguin fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realització del fet imposable d’aquest impost,
amb excepció dels actes de darrera voluntat. També estan obligats a remetre, dins el mateix termini, una relació
dels documents privats, comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics que els hagin estat presentats
per al seu coneixement o legitimació de firmes. El previngut en aquest apartat s’entén sens perjudici del deure
general de col·laboració establert a la Llei general tributària.
En la relació o índex que remetin els notaris a l’Ajuntament, aquests hauran de fer constar la referència cadastral
dels béns immobles quan tal referència es correspongui amb els que siguin objecte de transmissió.
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin sobre el termini dins del
qual estan obligats els interessats a presentar declaració per l’impost i, així mateix, sobre les responsabilitats en
que incorren per la falta de presentació de les corresponents declaracions.
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INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
Article 17
La inspecció i recaptació d’aquest impost es realitza d’acord amb el que preveu la Llei general tributària i les
altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 18
En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la determinació de les sancions que per
les mateixes corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim establert a la Llei general tributària i a les
disposicions que la complementin o desenvolupin.
DISPOSICIÓ DEROGATORIA
Queden derogades totes les normes municipals que s'oposin, contradiguin o siguin incompatibles amb el que
disposa aquesta Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor quan s’hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils que indica l’article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

(BOIB NÚM. 108, de 25 d’agost de 2016)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PELS DOCUMENTS QUE EXPEDEIXIN O DE QUÈ
ENTENGUIN L’ADMINISTRACIÓ O LES AUTORITATS MUNICIPALS.
Article 1. FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el disposat als articles 15 al 19 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i en harmonia amb el disposat per la Llei
25/1998, de 13 de juliol, sobre Taxes Locals i Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic, aquest Ajuntament
ordena la Taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per la present Ordenança fiscal,
normes de la qual atenen al previngut a l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.
Article 2. FET IMPOSABLE
1. L’activitat municipal desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, dels documents
que s’expedeixin o de que entenguin l’administració o les autoritats municipals
2. A aquest efecte, s’entén tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que hagi
estat provocada pel particular o redundi a favor seu, encara que no hi hagi sol·licitud expressa de la persona
interessada
3. No està subjecte a aquesta taxa la tramitació de documents i expedients necessaris per al
compliment d’obligacions fiscals, ni tampoc les consultes tributàries, els expedients de devolucions d’ingressos
indeguts, els recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol ordre i els relatius a la prestació
de serveis o realització d’activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l’aprofitament especial de
béns de domini públic municipal que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que s’exigeixi un preu
públic per aquest Ajuntament
Article 3. SUBJECTE PASSIU
Les persones naturals o jurídiques que sol·liciten, provoquen o a interès de les quals redundi la tramitació d’un
expedient.
Article 4. RESPONSABLES
Responen solidàriament de les obligacions tributàries dels subjectes passius les persones físiques i jurídiques a
les quals es refereixen els arts. 38.1 i 39 de la Llei Gral. Tributària.
Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits assenyalats a l’art. 40 de la Llei gral. Tributaria.
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Article 5. QUOTA TRIBUTÀRIA
1. La quota tributària la determinarà una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa dels documents o
expedients a tramitar, d’acord amb la tarifa que conté l’article següent.
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància del document o expedient de que es
tracti, des de la iniciació fins a la resolució final, inclosa la certificació i notificació a l’interessat de l’acord
recaigut
Article 6. QUADRE DE TARIFES
Epígraf

Euros

Certificacions d’empadronament al cens de població, de residència i convivència
Certificacions de documents o acords municipals, la data dels quals sigui inferior a cinc anys
Certificacions de documents o acords municipals, la data dels quals sigui superior a cinc
anys
Validació de poders

0,50
5,00
15,00

Expedició targetes d’armes

10,00

Legalització de firmes, acaraments i compulses simples de títols i documents. Per full
Atorgament de llicencia individual de publicitat dinàmica per efectuar repartiment domiciliari i
a la via pública o la seva renovació
Atorgament de llicencia sectorial de publicitat dinàmica per efectuar repartiment domiciliari i a
la via pública o la seva renovació
Traspassos de llicències d’activitats

30,00

0,50
20,00
20,00
10,00

Traspassos de titularitat sepultures

6,00

Autoritzacions per a viatges de menors

5,00

Duplicats de llicències

10,00

Llicència d’animals classificats potencialment perillosos segons la Llei 50/1999, de 23 de
desembre
Llicència per rodatge cinematogràfic

15,00
50,00

Fotocòpies o còpies impreses o fotogràfiques d’expedients administratius, ordenances i
reglaments municipals que es facilitin a particulars, per foli
Certificats o informes que requereixin la comprovació de fets o documents

0,15
10,00

Certificats de documents inclosos en un expedient administratiu

10,00

Drets d’exàmens

20,00

Informes urbanístics emesos pel tècnic municipal que no requereixin desplaçament del
tècnic
Informes urbanístics emesos pel tècnic municipal que impliqui desplaçament del tècnic

30,00

Certificacions d’antiguitat o cèdules urbanístiques que no requereixin desplaçament del
tècnic
Certificacions d’antiguitat o cèdules urbanístiques que requereixin desplaçament del tècnic

30,00

60,00

60,00
29

Plaça Major, 1 – 07250 Vilafranca de Bonany – Illes Balears
Tels. 971832107 – Fax 971832108
E-Mail: ajuntament@ajvilafrancadebonany.net

Article 7.
1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de l’entrega del document administratiu
subjecte al tribut
2. El cobrament es realitzarà en el moment de l’entrega del document. Si el subjecte passiu s’hi negàs,
s’entregarà el document i simultàniament es notificarà la liquidació a fi de seguir els tràmits del Reglament
general de recaptació.
Article 8.
En tot quan fa referència a la qualificació d’infraestructures tributàries i també d eles sancions que hi corresponen
en cada cas, s’aplicaran les provisions de la Llei gral. tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir de la data de la seva íntegra publicació al Butlletí Oficial de
les Illes Balears, continuant en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

(BOIB NÚM. 131, 27 -09-2014)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE RETIRADA DE
VEHICLES O OBJECTES PESATS O VOLUMINOSOS DE LA VIA PUBLICA I CUSTODIA DELS MATEIXOS.
NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT
Article 1
1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució per l’article 106 de la Llei 7/1985
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el disposat als articles 15 a 19
de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i en harmonia amb el disposat a
la Llei 25/1998, de 13 de juliol, sobre Taxes Locals i Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic,
l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany percebrà les Taxes per la prestació dels Serveis especials de retirada
de vehicles i objectes pesats o voluminosos de la via pública i de custòdia dels mateixos.
2. Constitueix l’objecte d’aquesta exacció:
a) L’activitat de la grua a instàncies de l’autoritat municipal, provocada per qui

estacionà un vehicle

incorrectament o per qui deixà a la via pública qualsevol objecte pesat o voluminós que pertorbi la fluïdesa
de la circulació rodada o de transeünts, fent necessària la retirada del vehicle o objecte de que es tracti i el
seu trasllat al Dipòsit municipal o al lloc que es determini.
b) L’estada o custòdia del vehicle o objectes, al seu cas, retirats per la grua, a l’esmentat dipòsit o al lloc on
s’haguessin traslladats.
OBLIGACIÓ A CONTRIBUIR
Article 2
1. Fet imposable.- Està determinat per l’activitat municipal desenvolupada amb motiu dels fets que
constitueixen l’objecte d’aquesta exacció.
2. Obligació a contribuir.- L’obligació a contribuir neix des del moment en que s’inicia la retirada del vehicle, o
de l’objecte que es tracti, de la via pública i subsistirà malgrat aquesta retirada no arribi a dur-se a terme per
que el conductor o qualsevol altra persona autoritzada facin acte de presència i adoptin les mesures
convenients.
3. Subjecte Passiu.- Estan obligats al pagament les persones físiques i jurídiques a que es refereix l’art.33 de
la Llei gral. Tributària, que donin lloc a la prestació del servei, i amb caràcter subsidiari, aquelles que resultin
propietàries del vehicle o objecte retirat.
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BASE DEL GRAVAMEN
Article 3
Es prendran com a bases de la present exacció:
a) La unitat de Servei.
b) Per dia d’estada al dipòsit municipal.
TARIFES
Article 4
1.Per retirada de la via públicaa) Les tarifes que s’aplicaran seran les següents:
Tarifa Diürn

Tarifa Nocturn

- Camions, autobusos i altres vehicles pesats:

125,00 euros

202.50 Euros

- Turismes i furgonetes:

90,00 euros

135.00 Euros

- Motocicletes, velomotors, bicicletes, etc.:

40,00 euros

60.00 Euros

30,00 euros

45.00 Euros

El Mt.3 o fracció d’objectes sense
consideració de vehicles:

b) S’entén per Tarifa Nocturna de les 22 hores a les 8 del matí, així com qualsevol horari de diumenges i festius.
c) Reducció: Si abans o en el moment d’iniciar-se els treballs de retirada del vehicle o objecte, el conductor o
qualsevol altra persona autoritzada fa acte de presència, adopta mesures convenients i els treballs es
suspenguessin, les tarifes determinades anteriorment es reduiran en un 50% si el pagament de la taxa es
realitza instantàniament.
Reducció Diürn

Reducció Nocturn

- Camions, autobusos i altres vehicles pesats:

62,50 euros

101.25 Euros

- Turismes i furgonetes:

45,00 euros

67.50 Euros

- Motocicletes, velomotors, bicicletes, etc.:

20,00 euros

30.00 Euros

15 ,00 euros

22.50 Euros

- El Mt. 3 o fracció d’objectes sense
consideració de vehicles:
2.Per estada o custòdia
Les tarifes per estada o custòdia al dipòsit municipal o lloc habilitat per tal efecte, s’aplicaran per cada dia natural
o fracció, excloent aquell en què es produí la retirada del vehicle o objecte:
- Camions, autobusos i altres vehicles pesats:
- Turismes i furgonetes:

8,00 euros/dia o fracció de dia
5,00 euros/dia o fracció de dia
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- Motocicletes, velomotors, bicicletes, etc.:

2,00 euro / dia o fracció de dia

- El Mt. 3 o fracció d’objectes sense
consideració de vehicles:

1,00 euros/dia o fracció de dia

3.A les tarifes de referència les serà d’aplicació, quan legalment procedesqui, l’IVA.
EXEMPCIONS I BENEFICIS TRIBUTARIS
Article 5
No es concedirà cap exempció ni benefici tributari en l’exacció d’aquesta taxa, sense perjudici de l’assenyalat a
la disposició transitòria segona de l’esmentat Real Decret.
NORMES DE GESTIO
Article 6
1. Compatibilitat.- Aquesta exacció és independent i compatible amb les multes assenyalades al Codi de la
Circulació, Ordenances de circulació d’aquest Ajuntament o qualsevol altra disposició vigent a la infracció
comesa al estacionar el vehicle incorrectament en el lloc d’on ho retirà la grua municipal.
2. Casos de no subjecció: No estaran subjectes al pagament de la taxa:
a) Els casos d’utilització il·legítima del vehicle pel qui ho estacionà en el lloc d’on fou retirat per la
grua, sempre i quan la desaparició del vehicle hagués estat denunciada pel seu propietari o quedés
suficientment provada la il·legitimitat de la seva utilització.
b) Quan el vehicle hagués estat estacionat a un lloc permès, sobrevenint posteriorment una causa
que fes necessària la intervenció de la grua municipal pel seu trasllat (urgent obertura de rases,
desfilada, processó, etc.)
3. Terminis de pagament. Les quotes establertes es satisfaran en el moment de recuperar el vehicle o objecte
retirat.
VIGÈNCIA
Una vegada publicat al BOIB, el present acord entrarà en vigor a partir del dia 1r de gener de 2005 i, en tot cas,
l’endemà de la seva publicació definitiva i restarà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

(BOIB NÚM. 136, 27-09-2008)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
Fonament legal
Article 1. De conformitat amb l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i els articles 20 i 58 de la Llei 39/88, de
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix una taxa per a l’atorgament de llicències
urbanístiques.
Obligació de contribuir
Article 2.
1.- Fet imposable.- Està constituït per l’activitat municipal, tècnica i administrativa, tendents a comprovar si els
actes d’edificació i ús del sòl, s’ajusten al previst a la Llei del Sòl, a les Normes Subsidiàries del municipi.
La present taxa és independent i compatible amb l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, que es
regula amb ordenança pròpia.
2.- L’obligació de contribuir s’origina amb la petició de la llicència o pròrroga d’una ja existent.
3.- Subjecte passiu.
a) Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats detallades a l’article 33 de
la Llei General Tributària, que siguin propietàries o, en el seu cas, arrendatàries dels immobles en què es
projecti realitzar les obres.
b) Tindran la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els constructors i contractistes de les
obres.
c) Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques
a les quals es refereixen els articles 38 i 39 de la Llei General Tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i en l’extensió que assenyala l’article 40 de la
Llei General Tributària.
Quota tributària. Tarifes
Article 3.- Constitueixen la base imposable el cost total previst de la construcció, instal·lació o obra en el
moment de sol·licitar la llicència.
En el cas de pròrroga de llicències s’agafarà com a base imposable el pressupost d’obra pendent d’execució,
certificat pel director d’obra.
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Article 4.- Quota tributària. Serà el resultat d’aplicar a la base imposable definida a l’article anterior, el
percentatge de 0,1 per cent, amb una quota mínima de 10 euros i una quota màxima de 60 euros.
En cas de pròrroga per obra major, serà el resultat d’aplicar a la base imposable un 0,1 per cent, amb una quota
mínima de 30 euros i una quota màxima de 60 euros.
En cas de pròrroga per obra menor, consistirà amb una quota fixa de 10 euros
En el cas de llicències per segregació, parcel·lació o divisió, la quota tributària consistirà en una quota fixa de 60
euros.
Partides fallides
Article 5.- Les quotes liquidades i no abonades dintre del període voluntari, s’hauran de fer efectives per la via
de constrenyiment, d’acord amb el Reglament General de Recaptació.
Una vegada aprovada la present ordenança i publicada en el BOIB entrarà en vigor a partir del dia primer de
gener de 2004, i, en tot cas, l’endemà de la seva publicació definitiva i continuarà vigent fins que no sia derogada
o modificada.

(BOIB NÚM. 9, 20-01-2004)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, conforme amb el dispost als articles 15 a 19 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes
locals, l’ajuntament de Vilafranca de Bonany estableix la Taxa per a Recollida de Residus Sòlids Urbans, que es
regeix per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al previst a l’article 57 de l’ esmentat RDL
2/2004
ARTICLE 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servei de recollida i transport de residus urbans o
municipals d'habitatges, allotjaments, locals i/o establiments on es realitzin activitats industrials, comercials,
professionals, artístiques i/o de serveis.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida de fems i
residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals o establiments on s’exerceixen activitats industrials,
comercials, professionals, artístiques i de servei, així com el seu transport i eliminació.
El fet imposable també s'estén a l'accés i ús del Parc Verd municipal en els horaris establerts a l'efecte.
2. A aquest efecte, es consideren fems i residus sòlids urbans les restes i deixalles d’alimentació o detritus
procedents de la neteja normal de locals o habitatges, així com la retirada de runes, objectes inútils i altres
anàlegs que, procedents d’habitatges i locals comercials o industrials apareixen abocats als depòsits col·locats
per l’esmentat servei i, s’exclouen de dit concepte, els residus de tipus industrial, runes d’obra, detritus humans,
matèries i materials contaminats, corrosius i perillosos, la recollida o abocament dels quals exigeix l’adopció de
mesures especials, higièniques profilàctiques o de seguretat.
3. No està subjecte a la taxa la prestació de caràcter voluntari i a instàncies de part dels serveis següents:
Recollida de fems i residus no qualificats com a urbans, d’indústries, hospitals i laboratoris
Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals
Recollida de runes d’obres
4. No estan subjectes a la taxa els immobles, inclosos dins la zona de prestació del servei, declarats en ruïna.
5. Estaran subjectes al pagament de la taxa:
36
Plaça Major, 1 – 07250 Vilafranca de Bonany – Illes Balears
Tels. 971832107 – Fax 971832108
E-Mail: ajuntament@ajvilafrancadebonany.net

1. Els propietaris de tot immoble sigui quin sigui el seu destí o aprofitament, situat en sol urbà.
2. Els propietaris de tot immoble, situats en sol rústic, sigui quin sigui el seu destí o aprofitament, exceptuant els
casos que es detallen a continuació.
No estan subjectes al pagament de la taxa ,en sòl rústic:
- Immobles destinats exclusivament a ús agrícola o ramader. S’haurà de demostrar que aquell immoble està
inscrit al registre general d’ explotacions agràries de les Illes Balears.
Si a la mateixa finca on hi ha un immoble destinat a ús agrícola o ramader també hi hagués un altre immoble, o
part del mateix immoble, que pugui tenir un altre ús ( p.e.: habitatge), s’ haurà de pagar la taxa per aquell ús.
- Immobles que no tenguin unes condicions mínimes per habitar i que no tinguin un ús de caire comercial (
magatzem d’ un negoci, ...). Es considera que un immoble no té aquestes condicions si té alguna d’ aquestes
condicions:
* tenir menys de 35 m² construïts
* no disposar de lloc on cuinar o bany
Si algun immoble que compleixi alguna d’ aquestes característiques s’ habita, o té gent empadronada en ell ,
haurà de pagar rebut de fems a pesar de tenir aquestes condicions.
6. La liquidació i pagament de la taxa de recollida de residus no implica cap tipus de legalització de les
edificacions ni de les activitats, sinó el simple fet de contribuir amb les despeses del servei de recepció
obligatòria.
ARTICLE 3. Subjectes Passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que siguin propietaris dels habitatges i/o
arrendataris en el cas dels locals que resultin beneficiats o afectats pel servei.
2. Respecte del cas de l’apartat anterior, el propietari dels habitatges i/o l’arrendatari dels locals pot repercutir, si
escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris dels habitatges, arrendadors dels locals així com els beneficiaris o
afectats pel servei, que es consideren a aquest efecte subjectes passius substituts del contribuent.
ARTICLE 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques
a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei 58/2003, general tributària.
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que indica l’article 43 de la Llei
58/2003, general tributària.
ARTICLE 5. Quota Tributària
La quota tributaria vendrà determinada per l’ aplicació del següent quadre de tarifes:
EPÍGRAF PRIMER: HABITATGES
a) Per cada habitatge en sòl urbà i urbanitzable…………….. 97,30 €
b) Per cada habitatge en sòl no urbanitzable……………...….48,65 €
S'entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar i allotjament de menys de 10 places.
Els habitatges que estiguin situats a un mateix edifici unifamiliar i dels quals només n’hi hagi un
d’ocupat, pagaran com si es tractas d’una sola vivenda, sempre i quan ho sol·licitin.
Si algun immoble que compleixi alguna d’ aquestes característiques s’ habita, o té gent empadronada
en ell , haurà de pagar rebut de fems a pesar de tenir aquestes condicions”
L’habitatge en sòl no urbanitzable només tributa per la prestació del servei de transport i no de recollida.
EPÍGRAF SEGON: ALLOTJAMENT
a) Hotels, motels, hotels- apartaments de quatre estrelles o més, per cada plaça………....................97,30 €
b) Hotels, motels, hotels-apartaments, agroturismes i hostals de 3 i 2 estrelles, per cada plaça........25 €
c) Pensions i dispeses, per cada plaça…………………........................................................................25 €
d) Col·legis majors i altres centres de naturalesa semblant................................................................500 €
S'entén per allotjaments, aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre les que s'inclouen hotels,
pensions, residències, col·legis i altres centres de naturalesa semblant.
Si a l’hotel hi ha restaurant obert per al públic en general, a part de la tarifa d’allotjament haurà de pagar la tarifa
de restaurant. Si el restaurant només és per als propis clients allotjats només pagarà com a hotel.
EPÍGRAF TERCER: ESTABLIMENTS D'ALIMENTACIÓ
a) Supermercats:
De superfície inferior a 200 m² .....................................................560 €
De superfície igual o major a 200 m².............................................600 €
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Per realitzar el càlcul de la superfície es tindrà en compte tant la superfície amb ús comercial com la destinada a
magatzem.
b) Botigues de queviures, carnisseries, peixateries i establiments de venda de pa i així com altres locals
semblants.................................................................................................278 €
EPÍGRAF QUART: ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ
c) Restaurants:
Restaurants de superfície inferior a 100 m².................................500,40 €
Restaurants de 100 a 200 m².......................................................611,60 €
Restaurants de 200 a 300 m²........................................................778,40 €
Restaurants de 300 a 400 m².....................................................1.112 €
Restaurants de més de 400 m²..................................................1.946 €
Per realitzar el càlcul de la superfície es tindrà en compte només la superfície amb ús comercial, no es comptarà
la destinada a magatzem.
d) Bars i cafeteries
Bars i cafeteries ubicats dins el casc urbà………………...……...500,40 €
e) Wiskeries, pubs, gelateries i similars
Wiskeries, pubs, gelateries i similars dins el casc urbà………..... 611,60 €
EPÍGRAF CINQUÈ: ESTABLIMENTS D' ESPECTACLE
a) Cinemes i teatres……………………….…………........……...472,60 €
b) Sales de festes i discoteques………………….................. 1.390 €
EPÍGRAF SISÈ: ALTRES LOCALS INDUSTRIALS O MERCANTILS
a) Centres Oficials........................................................................389,20 €
b) Oficines Bancàries………………..….……………………….......834 €
c) Magatzems a l’engròs
De superfície inferior a 300 m²…………….……………………...................444,80 €
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De superfície igual o superior a 300 m²…………….……………..................500 €
Per realitzar el càlcul de la superfície es tindrà en compte tant la superfície amb ús comercial com la destinada a
magatzem
d) Grans superfícies
De superfície inferior a 500 m²…………….…………….......………..............1.834,80 €
De superfície igual o superior a 500 m².....….…………………….................1.900 €
Per realitzar el càlcul de la superfície es tindrà en compte tant la superfície amb ús comercial com la destinada a
magatzem.
S’entén per grans superfícies aquells locals d´igual o més de 500 m² de superfície i que realitzen més d'una
activitat professional, industrial o mercantil.
e) Farmàcies, llibreries, sastreries i altres locals similars.
De superfície inferior a 300 m²…………….………….......…………..............200,16 €
De superfície igual o superior a 300 m²…………….....…………..................250 €
f) Perruqueries.
De superfície inferior a 300 m²…………….………………….......…................97,30 €
De superfície igual o superior a 300 m²…………….……………..................150 €
g) Altres locals no tarifats.
De superfície inferior a 300 m²…………….………………….......….............375,30 €
De superfície igual o superior a 300 m².........…………………….................400 €
Per realitzar el càlcul de la superfície es tindrà en compte tant la superfície amb ús comercial com la
destinada a magatzem.
EPÍGRAF SETÈ: DESPATXOS PROFESSIONALS
a) Per cada despatx…………………..…………….........……………. 97,30 €
EPÍGRAF VUITÈ: TALLERS
a) Ferreries, fusteries i tallers mecànics, electricitat i fontaneria....119,54 €
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Per realitzar el càlcul de la superfície es tindrà en compte tant la superfície amb ús comercial com la destinada a
magatzem
EPÍGRAF NOVÈ : BENZINERES
a) Benzineres...................................................................................389,02 €
Les quotes assenyalades a la taxa tenen caràcter irreductible i corresponen a un any natural.
Superfície tributària. En els epígrafs on la fixació de quotes tingui com a base la superfície de l’immoble, aquesta
es determinarà segons superfície que consti a les dades cadastrals de l’ immoble. En cas que les dades
cadastrals no siguin correctes l’Ajuntament podrà decidir aplicar altre superfície basant-se en plànols o
inspeccions in situ.
ARTICLE 6. Acreditació
1. La taxa es merita i neix la corresponent obligació de contribuir des del moment que s´iniciï la prestació del
servei; entenent-se iniciada, atesa la naturalesa de recepció obligatòria del mateix, quan estigui establert i en
funcionament el servei de recollida de fems i residus sòlids urbans en els carrers o llocs on figurin els habitatges
o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa o tinguin a la seva disposició dipòsits d’abocament (punts
verds, àrees d’ aportació, ...) en el municipi.
2. El període impositiu comprendrà l’any natural. Les quotes establertes en l’article 5 d’aquesta Ordenança seran
irreductibles i seran exigibles el primer dia del període impositiu, excepte en els casos en que la meritació de la
taxa es produeixi amb posterioritat, cas en què l’import corresponent es prorratejarà per mesos naturals.
ARTICLE 7. Gestió de la taxa
1. Anualment és farà un padró en el que figuraran els contribuents afectats i les quotes respectives que es
liquiden per aplicació d’aquesta Ordenança, el qual serà exposat al públic durant el termini d’un mes a efectes de
reclamacions, previ anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i, en el tauler d’anuncis de l’ Ajuntament
2. Transcorregut el termini d’exposició pública, es resoldran els recursos o les reclamacions presentades i
s’aprovarà definitivament el Padró que servirà de base per l’emissió dels avisos o documents de cobrament
corresponents.
3. Les altes que es produeixin dins l’exercici tindran efectes des de la data en què neixi l’obligació de contribuir.
Els subjectes passius hauran de presentar, en el termini d’un mes des de la data en què es meriti per primera
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vegada la taxa, la corresponent declaració d’alta en el padró en l’Ajuntament del terme municipal on tinguin
ubicat l’habitatge o local mitjançant imprès normalitzat a tal efecte.
En el mateix termini a què es refereix el paràgraf anterior, els subjectes passius hauran de declarar qualsevol
circumstància o modificació que pugui repercutir en l’exacció de la taxa.
4. En el cas que l’examen de les dades i antecedents en poder de l'Administració posin de manifest la realització
del fet imposable o del pressupost de l’obligació tributària o l'existència d'elements determinants de la mateixa no
declarats o distints als declarats pel subjecte passiu, que siguin suficients per formular una liquidació, es
notificarà d’ofici la mateixa al subjecte passiu.
5. Les baixes s’hauran de cursar abans del 20 de desembre de cada any mitjançant declaració duta a terme a
l’Ajuntament corresponent a la ubicació de l’immoble, i seran efectives a partir de l’exercici següent. Els que
incompleixin aquesta obligació, seguiran subjectes al pagament de l’exacció.
La duració de la baixa no podrà ésser inferior a dotze mesos. En aquest sentit, no s’entendrà com a baixa, la no
ocupació o tancament temporal, de qualsevol tipus d’habitatges, comerç o indústria per un període inferior.
6. Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari, s’han de fer efectives per via de constrenyiment
d’acord amb les normes del Reglament general de recaptació.
7. Es consideren partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel
procediment de constrenyiment, per la declaració dels quals s’ha de formalitzar l’expedient oportú, d’acord amb
el previst en el Reglament general de recaptació.
ARTICLE 8 . Cobrament i modalitats de pagament fraccionat
1. El cobrament en període voluntari de la taxa serà anual.
Un cop transcorregut el termini d’ingrés corresponent s’iniciarà el període executiu i es procedirà al seu
cobrament mitjançant el procediment de constrenyiment.
2. No obstant l’establert en l’apartat anterior, els subjectes passius poden sol·licitar el pagament fraccionat de la
taxa en alguna de les modalitats que autoritzi l’ajuntament. Aquest sistema de pagament fraccionat es regirà per
les regles següents i s’han de complir aquests requisits:
- Presentar la corresponent sol·licitud en model oficial establert a tals efectes abans de la data que es fixi com a
màxima per presentar aquest tipus de sol·licituds, a fi de tenir temps de gestionar el corresponent padró.
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- No tenir deutes pendents de pagament en via executiva amb l’ Ajuntament.
- Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària.
L’acolliment a la corresponent modalitat de pagament fraccionat es prorrogarà automàticament per a l’exercici
següent sempre que l’interessat no manifesti la seva renúncia expressa i no tingui deutes pendents de pagament
en període executiu.
Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol fracció, el pagament fraccionat restarà sense cap
efecte, quedant els pagaments ja efectuats com a ingressos a compte i s’haurà de pagar la quantia restant de la
quota anual en el període general de pagament voluntari del tribut.
La persona beneficiària del pagament fraccionat haurà de comunicar als òrgans de recaptació els canvis de
compte corrent o qualsevol incidència que afecti al pagament del deute.”
ARTICLE 9. Infraccions i sancions
En tot el que fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que hi corresponguin
en cada cas, s’atén el disposat en els articles 77 i següents de la Llei general tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal entrarà en vigor a partir de dia 1 de gener de 2015, romanent en vigor fins a la seva
modificació o derogació expressa.
Aquesta ordenança una vegada entrada en vigor deixa sense efectes a l’anterior ordenança reguladora de la
taxa per la recollida de residus sòlids.

(BOIB NÚM. 99, DE 4 DE JULIOL DE 2015 (correcció errors))
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS RELATIUS AL TRACTAMENT DE
RESIDUS SÒLIDS
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, conforme amb el dispost als articles 15 a 19 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany estableix la taxa per serveis relatius al tractament de residus
urbans, que es regeix per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al previst a l’article 57 de
l’esmentat RDL 2/2004.

El fonament d’ aquesta taxa consisteix en repercutir als ciutadans el cost que l’Ajuntament suporta per mor de la
taxa per al tractament dels residus sòlids urbans de l’illa de Mallorca aprovada originàriament pel Ple del Consell
de Mallorca el 23 de desembre de 1996.
ARTICLE 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis a què es refereix l’ordenança Fiscal
reguladora de la Taxa pel tractament dels residus urbans de l’illa de Mallorca, aprovada originàriament pel
Consell Insular de Mallorca amb caràcter definitiu el dia 23 de desembre de 1996.
El fet imposable també s’estén a l’accés i ús del Parc Verd municipal en els horaris establerts a l’efecte.
Els casos de subjecció o no subjecció a aquesta taxa es defineixen d’ acord amb la taxa per la recollida de
residus sòlids de l’ Ajuntament de Vilafranca de Bonany, de forma que si s’està subjecte al pagament de la taxa
de recollida de residus sòlids també s’està subjecte al pagament de la taxa pels serveis de tractament dels
residus.
ARTICLE 3. Subjectes Passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que siguin propietaris dels habitatges i/o
arrendataris en el cas dels locals que resultin beneficiats o afectats pel servei.
2. Respecte del cas de l’apartat anterior, el propietari dels habitatges i/o l’arrendatari dels locals pot repercutir, si
escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris dels habitatges, arrendadors dels locals així com els beneficiaris o
afectats pel servei, que es consideren a aquest efecte subjectes passius substituts del contribuent.
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ARTICLE 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques
a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei 58/2003, general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que indica l’article 43 de la Llei
58/2003, general tributària.
ARTICLE 5. Quota Tributària
La quota tributaria vendrà determinada per l’ aplicació del següent quadre de tarifes:
EPÍGRAF PRIMER: HABITATGES
a) Per cada habitatge en sòl urbà i urbanitzable………………....................................................…..77,70 €
b) Per cada habitatge en sòl no urbanitzable………….....................................................…………..77,70 €
S’entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar i allotjament de menys de 10 places.
EPÍGRAF SEGON: ALLOTJAMENT
a) Hotels, motels, hotels- apartaments de més de quatre estrelles, per cada plaça……………… 29,16 €
b) Hotels, motels, hotels- apartaments, agroturismes i hostals de tres i dues estrelles, per cada
plaça……………….… 40,08 €
c) Pensions i dispeses, per cada plaça…..........................................………............……………...… 9,73 €
d) Col·legis majors i altres centres de naturalesa semblant……………………...........…………….692,09 €
S'entén per allotjaments, aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre els quals s’inclouen hotels,
pensions, residències, col·legis i altres centres de naturalesa semblant.
EPÍGRAF TERCER: ESTABLIMENTS D’ALIMENTACIÓ
a) Supermercats:
- De superfície inferior a 200 m² .............................................................................................440,00 €
- De superfície igual o superior a 200 m².................................................................................500,00 €
Per realitzar el càlcul de la superfície es tindrà en compte tant la superfície amb ús comercial com la destinada a
magatzem.
b) Botigues de queviures, carnisseries, peixateries i establiments de venda de pa i així com altres locals
semblants .....................................................................................................................................222,00 €
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EPÍGRAF QUART: ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ
a) Restaurants:
Restaurants de superfície inferior a 100 m².................................................................................................399,60 €
Restaurants de 100 a 200 m².......................................................................................................................488,40 €
Restaurants de 200 a 300 m².......................................................................................................................621,60 €
Restaurants de 300 a 400 m².......................................................................................................................888,00 €
Restaurants de més de 400 m².................................................................................................................1.554,00 €
Per realitzar el càlcul de la superfície es tindrà en compte només la superfície amb ús comercial, no es comptarà la
destinada a magatzem
b) Bars i cafeteries
Bars i cafeteries ubicats dins el casc urbà………………................................................................……......399,60 €
c) Wiskeries, pubs, gelateries i similars
Wiskeries, pubs, gelateries i similars dins el casc urbà…….......................................................……..…...488,40 €
EPÍGRAF CINQUÈ: ESTABLIMENTS D’ESPECTACLE
a) Cinemes i teatres………………………………................................................................……..…...377,40 €
b) Sales de Festes i discoteques…………………………................................................................ 1.100,00 €
EPÍGRAF SISÈ: ALTRES LOCALS INDUSTRIALS O MERCANTILS
a) Centres Oficials.................................................................................................................................310,80 €
b) Oficines bancàries………………………..….........................................................…………….........666,00 €
c) Magatzems a l’engròs (també s’ inclouen en aquest apartat cooperatives i magatzems a l’engròs de
fruites verdures i hortalisses, així com magatzems amb tenda de venta de pinsos i productes agraris)
- De superfície inferior a 300 m² .................................................................................................355,20 €
- De superfície igual o superior a 300 m².....................................................................................378,94 €
Per realitzar el càlcul de la superfície es tindrà en compte tant la superfície amb ús comercial com la destinada a
magatzem
d) Grans superfícies:
- De superfície inferior a 500 m² ................................................................................................1.465,20 €
- De superfície igual o superior a 500 m²...............................................................................1.517,27 €
Per realitzar el càlcul de la superfície es tindrà en compte tant la superfície amb ús comercial com la destinada a
magatzem.
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S’entén per grans superfícies aquells locals d’igual o més de 500 m2 de superfície i que realitzen més d'una activitat
professional, industrial o mercantil.
e) Farmàcies, llibreries, sastreries i altres locals similars:…….........................................................159,84 €
f) Perruqueries......................................................................................................................................77,70 €
g) Altres locals no tarifats:
- De superfície inferior a 300 m² ..................................................................................................299,70 €
- De superfície igual o superior a 300 m²....................................................................................319,42 €
Per realitzar el càlcul de la superfície es tindrà en compte tant la superfície amb ús comercial com la destinada a
magatzem
EPÍGRAF SETÈ: DESPATXOS PROFESSIONALS
a) Per cada despatx……......................................................................…………….………………….77,70 €
EPÍGRAF VUITÈ: TALLERS
a) Ferreries, fusteries i tallers mecànics, electricitat i fontaneria....................................................95,46 €
Per realitzar el càlcul de la superfície es tindrà en compte tant la superfície amb ús comercial com la destinada a
magatzem
EPÍGRAF NOVÈ : BENZINERES
a) Benzineres.............................................................................................................................310,80 €
Les quotes assenyalades a la taxa tenen caràcter irreductible i corresponen a un any natural.
Superfície tributària. En els epígrafs on la fixació de quotes tingui com a base la superfície de l’immoble, aquesta
es determinarà segons superfície que consti a les dades cadastrals de l’ immoble. En cas que les dades
cadastrals no siguin correctes l’ajuntament podrà decidir aplicar altre superfície basant-se en plànols o
inspeccions in situ.
ARTICLE 6. Acreditació
1. La taxa es merita i neix la corresponent obligació de contribuir des del moment que s’iniciï la prestació del
servei; entenent-se iniciada, atesa la naturalesa de recepció obligatòria del mateix, quan estigui establert i en
funcionament el servei de recollida de fems i residus sòlids urbans en els carrers o llocs on figurin els habitatges
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o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa o tinguin a la seva disposició dipòsits d’abocament (punts
verds, àrees d’aportació, ...) en el municipi.
2. El període impositiu comprendrà l’any natural. Les quotes establertes en l’article 5 d’aquesta Ordenança seran
irreductibles i seran exigibles el primer dia del període impositiu, excepte en els casos en que la meritació de la
taxa es produeixi amb posterioritat, cas en que l’import corresponent es prorratejarà per mesos naturals.
ARTICLE 7. Gestió de la taxa
1. Anualment és farà un padró en el que figuraran els contribuents afectats i les quotes respectives que es
liquiden per aplicació d’aquesta Ordenança, el qual serà exposat al públic durant el termini d’un mes a efectes de
reclamacions, previ anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament.
2. Transcorregut el termini d’exposició pública es resoldran els recursos o les reclamacions presentades i
s’aprovarà definitivament el Padró que servirà de base per l’emissió dels avisos o documents de cobrament
corresponents.
3. Les altes que es produeixin dins l’exercici tindran efectes des de la data en què neixi l’obligació de contribuir.
Els subjectes passius hauran de presentar, en el termini d’un mes des de la data en què es meriti per primera
vegada la taxa, la corresponent declaració d’alta en el padró en l’Ajuntament del terme municipal on tinguin
ubicat l’habitatge o local mitjançant imprès normalitzat a tal efecte.
En el mateix termini a què es refereix el paràgraf anterior, els subjectes passius hauran de declarar qualsevol
circumstància o modificació que pugui repercutir en l’exacció de la taxa.
4. En el cas que l’examen de les dades i antecedents en poder de l’administració posin de manifest la realització
del fet imposable o del pressupost de l’obligació tributària o l’existència d’elements determinants de la mateixa no
declarats o distints als declarats pel subjecte passiu, que siguin suficients per formular una liquidació, es
notificarà d’ofici la mateixa al subjecte passiu.
5. Les baixes s’hauran de cursar abans del 20 de desembre de cada any mitjançant declaració duta a terme a
l’Ajuntament, i seran efectives a partir de l’exercici següent. Els que incompleixin aquesta obligació, seguiran
subjectes al pagament de l’exacció.
La duració de la baixa no podrà ésser inferior a dotze mesos. En aquest sentit, no s’entendrà com a baixa, la no
ocupació o tancament temporal, de qualsevol tipus d’habitatges, comerç o indústria per un període inferior.
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6. Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari, s’han de fer efectives per via de constrenyiment
d’acord amb les normes del Reglament general de recaptació.
7. Es consideren partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel
procediment de constrenyiment, per la declaració dels quals s’ha de formalitzar l’expedient oportú, d’acord amb
el previst en el Reglament general de recaptació.
ARTICLE 8. Cobrament i modalitats de pagament fraccionat
1. El cobrament en període voluntari de la taxa serà anual.
Un cop transcorregut el termini d’ingrés corresponent s’iniciarà el període executiu i es procedirà al seu
cobrament mitjançant el procediment de constrenyiment.
2. No obstant l’establert en l’apartat anterior, els subjectes passius poden sol·licitar el pagament fraccionat de la
taxa en alguna de les modalitats que autoritzi l’Ajuntament.
Aquest sistema de pagament fraccionat es regirà per les regles següents:
S’han de complir aquests requisits:
- Presentar la corresponent sol·licitud en model oficial establert a tals efectes abans de la data que es fixi com a
màxima per presentar aquest tipus de sol·licituds, a fi de tenir temps de gestionar el corresponent padró.
- No tenir deutes pendents de pagament en via executiva amb l’ Ajuntament.
- Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària.
L’acolliment a la corresponent modalitat de pagament fraccionat es prorrogarà automàticament per a l’exercici
següent sempre que l’interessat no manifesti la seva renúncia expressa i no tingui deutes pendents de pagament
en període executiu.
Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol fracció, el pagament fraccionat restarà sense cap
efecte, quedant els pagaments ja efectuats com a ingressos a compte i s’haurà de pagar la quantia restant de la
quota anual en el període general de pagament voluntari del tribut.
La persona beneficiària del pagament fraccionat haurà de comunicar als òrgans de recaptació els canvis de
compte corrent o qualsevol incidència que afecti al pagament del deute.”
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ARTICLE 9. Infraccions i sancions
En tot el que fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que hi corresponguin
en cada cas, s’atén el disposat en els articles 77 i següents de la Llei general tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal entrarà en vigor a partir de dia 1 de gener de 2012, romanent en vigor fins a la seva
modificació o derogació expressa.

(BOIB NÚM. 196, 31-12- 2011)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS MUNICIPALS RELATIUS A ACTIVITATS,
ESTABLIMENTS I INSTAL·LACIONS
Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 15 a 20
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s’estableix la taxa per serveis municipals relatius a activitats, establiments i instal·lacions.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, de comprovar,
inspeccionar o verificar si els establiments industrials o mercantils reuneixen les condicions de tranquil·litat, sanitat,
salubritat o de qualsevol altra classe exigides per la normativa estatal, autonòmica i municipal vigent per al seu
normal funcionament així com el control posterior a l´inici d’activitats de la ciutadania al qual es refereix l’article
178.1.d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
2. Tindran la consideració d’inici d’activitat:
a) La instal·lació per primera vegada de l’establiment per donar començament a les activitats.
b) La variació o ampliació de l’activitat desenvolupada a l’establiment encara que es tracti del mateix o la mateixa
titular.
c) L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració que s’hi dugui a terme i que afecti les condicions de la
llicència atorgada o bé de la declaració responsable o comunicació prèvia presentada.
d) Traspàs de titularitat.
3. S’entendrà per establiment industrial o mercantil tota edificació habitable que no es destini exclusivament a
habitatge, que estigui oberta al públic, i que:
a) Es dediqui a l’exercici d’alguna activitat empresarial, fabril, artesana, de la construcció, comercial i de serveis.
b) Encara que no s’hi desenvolupin aquestes activitats, les que els serveixin d’auxili o complement, o hi tinguin relació
de manera que els proporcionin beneficis o aprofitament, com són a títol d’exemple, seus socials, agències,
delegacions, sucursals, escriptoris, oficines, despatxos o estudis.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques, jurídiques i entitats a les quals fa referència l’article 35.4
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que siguin titulars de l’activitat que es pretén desenvolupar
o, en el seu cas, es desenvolupi en l’establiment.
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Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones i entitats a les quals fa
referència l’article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
2. Respondran subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones i entitats a les quals fa
referència l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Article 5. Quota tributària
Les tarifes a aplicar són les següents:
A) Quota General
Quota fixa inicial: 207,14 €.
En cas d’increments per excés de superfície del local, per cada metre quadrat que excedeixi de 250 m2, s’aplicarà el
següent increment, a més de la quota fixa inicial: 0,30 €/m2.
La superfície a considerar serà la total compresa dins el conjunt de l’establiment, expressada en metres quadrats
i, si escau, per la suma de la de totes les plantes (inclosos altells, dependències i similars).
B) Quotes Fixes inicials individualitzades
Discoteques, sales de festa i sales de ball: 1.324,20 €.
Bars, cafeteries, restaurants, pubs i similars: 264,85 €.
Agroturismes i hotels rurals (per plaça): 18 €/plaça.
Bancs i sucursals: 946 €.
Companyies d’assegurances. Delegacions i subdelegacions: 662,10 €.
Màquines d’atzar que donin premis en metàl·lic situades a altres establiments, a més de la quota corresponent a
l’establiment de què es tracti: 66,21 €.
C) Activitats permanents majors: 335 €.
D) Activitats permanents menors i innòcues: 275 €.
E) Activitats no permanents, majors, menors i itinerants de tot tipus (per dia de realització d’activitat): 15 €.
F) Activitats secundàries:
Per la realització d’activitats recreatives simultànies a l’activitat principal, realitzada dins el recinte de l’establiment:
135 €.
G) Ampliacions:
En els casos d’ampliacions de locals per desenvolupar-hi la mateixa activitat inicial s’aplicarà el 50% de la quota fixa
inicial corresponent a l’establiment objecte d’ampliació.
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En els casos d’ampliacions de locals per desenvolupar-hi activitats diferents a l’activitat inicial s’aplicarà el 50% de la
quota fixa inicial corresponent a la nova activitat diferent a la inicial.
Quan es tracti d’ampliació d’activitats diferents a la inicial per ser realitzades al mateix establiment, sense ampliació
de superfície i amb caràcter permanent, s’aplicarà el 20% de la quota fixa inicial corresponent a l’establiment en
qüestió.
H) Per canvi de titularitat: 135 €.
Article 6. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
Article 7. Meritació
1. De conformitat amb l’article 26 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de
l’activitat. A aquest efecte, es considerarà iniciada aquesta activitat en la data de presentació de l'oportuna
sol·licitud de llicència o de presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia, si la persona o entitat
subjecte passiu la formula expressament.
2. Quan l’activitat hagi tingut lloc sense que s’hagi obtingut l'oportuna llicència, o no s’hagi presentat la preceptiva
declaració responsable o comunicació prèvia, la taxa es meritarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal
conduent a determinar si l’activitat, l’establiment o les instal·lacions compleixen les condicions exigibles, amb
independència de la iniciació de l’expedient administratiu que es pugui instruir per autoritzar-ne l’activitat,
sancionar-la o decretar-ne el tancament, si no és autoritzable aquesta activitat, tot sens perjudici de les possible
actuacions de la inspecció tributària.
3. No es tramitaran les sol·licituds sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
4. L’obligació de pagament de la taxa, un cop meritada, no es veurà afectada en cap cas per una possible renúncia o
desistiment al dret adquirit mitjançant declaració responsable o comunicació prèvia per part de la persona o entitat
interessada.
Article 8. Declaració i ingrés
1. El procediment d’ingrés serà, de conformitat amb el que preveu l’article 27 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, el d’autoliquidació. Les persones
o entitats subjectes passius hauran d’autoliquidar la taxa en el moment d’iniciar prestació del servei o activitat,
mitjançant l'oportuna declaració- liquidació.
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2. Si posteriorment a la iniciació del servei o activitat es varia o amplia l’activitat que s’hagi de desenvolupar a
l’establiment, o bé s’amplia el local inicialment previst, aquestes modificacions s’hauran de posar en coneixement
formal de l’Ajuntament amb el mateix abast que a la declaració- liquidació prevista a l’apartat anterior.
3. Quan per causes no imputables a la persona o entitat subjecte passiu, l’activitat administrativa o el servei
públic no es presti, procedirà la devolució de l'import corresponent.
Article 9. Recaptació
Les tarifes no satisfetes en període voluntari es faran efectives pel procediment de constrenyiment d’acord amb el
Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juny, així com la resta de normativa
que sigui d’aplicació.
Article 10. Crèdits incobrables
Es declararan partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel
procediment de constrenyiment, declaració per la qual es formalitzarà el corresponent expedient d´acord amb el que
preveu el Reglament general de recaptació.
Article 11. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions tributàries es regiran pel disposat a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
al Reglament general de Recaptació aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juny, així com a la resta de
normativa que sigui d’aplicació.
Article 12. Normativa supletòria
En tot el no expressament regulat en la present ordenança fiscal seran d’aplicació supletòria el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària, el Reglament general de Recaptació aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de
juny, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.
Article 13. Entrada en vigor
La present ordenança fou aprovada definitivament en data 26 de març de 2013. Entrarà en vigor a partir de la
data de la seva íntegra publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, continuant en vigor fins a la seva
modificació o derogació expresses.
(BOIB NÚM. 69, 16-05-2013)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
FONAMENT LEGAL
Article 1r. Fent ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases de Règim Local i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a
19 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa
per la prestació del servei de Clavegueram, que es regirà per la present Ordenança fiscal ajustada a l’article 58 de
la Llei 39/1988.
FET IMPOSABLE
Article 2n.
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L’activitat pública municipal o dels ens als que s’integra l’ajuntament i dels concessionaris, de
naturalesa tècnica i administrativa, tendent a verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar
l’escomesa a la Xarxa de Clavegueram municipal.
b) La prestació del servei d’evacuació d’aigües residuals mitjançant la Xarxa municipal de
clavegueram, concepte que inclou tant la prestació actual del servei amb l’escomesa efectivament realitzada com la
disponibilitat del mateix per estar la Xarxa a menys de 50 metres de l'immoble afectat en condicions tècniques de la
Xarxa que permetin la realització de l’escomesa.
c) L’execució per l'Ajuntament o altres organismes públics d’escomeses a la Xarxa de clavegueram,
efectuades amb motiu de la realització d’obres municipals d’infraestructura viària.
2.- La prestació del servei que constitueix el fet imposable podrà realitzar-se per l'Ajuntament bé
directament, bé per Empresa Municipal o Concessionària, bé mitjançant la integració en ens supramunicipal per les
seves empreses o concessionàries.
SUBJECTE PASSIU
Article 3r.
1.- Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a les que es refereix
l’article 33 de la Llei General Tributària, en els casos següents:
a) Que siguin beneficiaris o titulars de contractes de subministrament d’aigua mitjançant la xarxa domiciliària
b) Els propietaris de vivendes, locals no explotats i solars, i els titulars de explotacions comercials i
industrials, que, no gaudint del servei de subministrament d’aigua potable mitjançant la xarxa domiciliària, estiguin
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ubicats a nuclis urbans i amb disponibilitat de xarxa de clavegueram d’acord a l’article 2n., 1., b) d’aquesta
Ordenança.
2.- Tendran la condició de subjecte passiu substitut del contribuent, en el supòsit de l’epígraf 1,a) i en les
explotacions comercials i industrials de l’epígraf 1,b) - ambdós d’aquest article - els propietaris dels immobles, els
quals podran repercutir l’import íntegre de la taxa sobre els respectius subjectes passius.
RESPONSABLES
Article 4t.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i
jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors
de fallides, suspensions de pagaments i concursos de creditors en els supòsits i l’abast que senyala l’article 40 de la
Llei General Tributària.
QUOTA TRIBUTARIA
Article 5è.
1.- Sistema de Tarifa Fixa. Aplicable al supòsit de l’article 2, 1, b) de l’ordenança
a).- Establiments Hotelers per plaça i any ................................................................... 5,07 euros anuals
b).- Establiments comercials, Industrials, Vivendes i apartaments, inclús turístics,
i solars sense edificar.....................................................................................................20.92 euros anuals
2.- Drets d’escomesa. Aplicables al supòsit de l’article 2,1,a) de l’ordenança s’aplicarà:
a) Als edificis existents a l’entrada en vigor de l’ordenança
i).- en els nuclis o part dels mateixos que tenguin el servei de clavegueram en
funcionament amb una antiguitat d’un any o més, per edifici o part de l’edifici
objecte d’escomesa exigible als sis mesos de l’entrada en vigor de la present
Ordenança.

101.33 euros

ii).- en els nuclis o part dels mateixos que tenguin el servei de clavegueram en
funcionament amb una antiguitat de menys d’un any
0 euros
b) Als edificis de nova planta i reformes constitutives d’obra major:
i).- quan es sol·liciti en el termini d’un any des de l’expedició del preceptiu
certificat final d’obra municipal, per edifici o part de l’edifici objecte d’escomesa
40,53 euros
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ii).- quan es sol·liciti passat el termini d’un any des de l’expedició del preceptiu
certificat final d’obra municipal, per edifici o part de l’edifici objecte d’escomesa
101,33 euros
3.- Costos de l’execució de l’escomesa. Aplicable als supòsits a) i c) del nº 1 de l’article 2n. Si les obres les
executàs l'Ajuntament o el Concessionari del Servei, s’abonarà per tal concepte l’import que per tal motiu tengui
aprovat l'Ajuntament o l'ens concedent.
EXENCIONS I BONIFICACIONS
Article 6. En cap cas es concedirà cap exempció ni bonificació a l’exacció de la present taxa.
MERITACIO
Article 7è. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat pública que constitueix el respectiu
fet imposable i així:
a) Pel supòsit de l'article 2,1,a): A la data de presentació de la sol·licitud de la llicència d’escomesa si el
subjecte passiu la formulàs expressament. De no formular-la expressament s’entendrà referit a la data d’efectiva
connexió a la Xarxa de clavegueram.
b) Pel supòsit de l’article 2,1,b): A l’entrada en funcionament de la Xarxa de clavegueram o ramals de nova
creació.
c) Pel supòsit de l’article 2,1,c): Des de que s’hagi executat l’escomesa des de la partió de l'immoble fins a la
Xarxa de clavegueram practicant-se la corresponent liquidació que serà notificada pel seu ingrés en la forma i
terminis que senyala el Reglament General de Recaptació. L'Administració actuant o el seu concessionari podran
practicar una liquidació a compte que es satisfarà pel contribuent abans de l’inici de les obres.
NORMES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS
Article 8è. Els fets imposables contemplats a l’article 2,1, a) i c) es liquidaran prèvia sol·licitud de llicència o
comprovació administrativa en el seu cas.
La inclusió en el Cens del fet imposable contemplat a l’article 2,1,b) s’efectuarà d’ofici des de l'efectiva connexió a la
xarxa de clavegueram o la disponibilitat de la mateixa.
La quota establerta a l’article 5.1 es meritarà, liquidarà i recaptarà per els mateixos períodes i en els mateixos terminis
que els rebuts de subministrament i consum d’aigua mitjançant la xarxa
Les quotes liquidades i no satisfetes en el període de pagament voluntari es faran efectives mitjançant la via de
constrenyiment d’acord a les normes del Reglament General de Recaptació.
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COL·LABORACIÓ DELS CONCESSIONARIS
Article 9è. El cobrament de la tarifa fixa de la taxa es realitzarà mitjançant el concessionari del servei, que no gaudirà
de més drets que els continguts al Contracte de Concessió.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 10è. En tot al relatiu al règim d’infraccions i sancions s’estarà al que disposen els articles 77 i següents de la
Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal entra en vigor des del dia següent a la seva publicació al BOIB, i en tot cas, des del dia 1
de març de l’any 2000 continuant la seva vigència fins i tant no sigui derogada o modificada.

(BOIB NÚM. 15, 03-02-2000)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES MITJANÇANT LES
VORAVIES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL TIPUS.
Article 1r. CONCEPTE.
De conformitat amb el previst a l’article 20.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, i Llei 25/1998, de 13 de juliol, de Taxes Locals, i Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic, aquest
Ajuntament estableix i ordena la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per a entrades de vehicles
mitjançant les voravies i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega, descàrrega de mercaderies
de qualsevol tipus, especificat a les Tarifes contingudes a l’apartat 2 de l’article 3º següent, el qual es regirà per la
present Ordenança.
Article 2n. OBLIGATS AL PAGAMENT.
Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta Ordenança les persones o entitats a favor de les quals
s’atorguin les llicències, o qui es beneficií de l’aprofitament, si es procedí sense autorització escaient.
Article 3r. TARIFA.
Les Tarifes seran les següents:
1.- Per cada pas permanent a l’interior d’una finca o solar
que serveixi per a entrada de qualsevol tipus de vehicles
o qualsevol altra finalitat ……………………………………………. 48 euros/any
2.- Per a càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
tipus, per 5 metres lineals i per any …….………………………… 1 euro/h-setmana
3.- Per cada metre lineal de reserva de via pública assenyalat
amb retxa groga (pintura senyalització vial tràfic ciutat):
- en front de la reserva de pas permanent ……………………….. 12 euros/ml/any
- en front de la reserva de pas amb horari limitat ………………… 6 euros/ml/any
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4.- Per adquisició de la placa indicador del decret
d’autorització d’entrada de vehicles ……………………………….. 16 euros
Article 4t. NORMES DE GESTIÓ.
5. L’obligació de la taxa regulada a aquesta Ordenança neix en el moment de l’autorització de l’ocupació o
aprofitament especial, o quan aquests es produeixin efectivament, malgrat no s’hagi atorgat la llicència. En
aquest darrer cas (o en cas d’excés de l’autorització concedida), la tarifa establerta en l’article tercer se duplicarà
per la part de l’ocupació o aprofitament no autoritat per llicència municipal
6. Aquestes tarifes es meriten el primer dia del període impositiu que coincideix amb l’any natural, tret de l’alta per
nova autorització. En aquest cas el període impositiu començarà el dia de la sol·licitud. L’import d ela taxa es
prorratejarà per trimestre naturals en els casos de la nova autorització.
7. Al cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest Ajuntament la devolució de
l’import ingressat.
8. Una vegada autoritzada l’ocupació s’entendrà prorrogada mentre no es presenti la declaració de baixa per
l’interessat.
9. La presentació de la baixa tindrà efecte a partir del dia primer del trimestre natural següent al de la seva
presentació. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa.
Article 5è. LIQUIDACIÓ I COBRAMENT.
1. La liquidació s’aprovarà amb la llicència (o en l’acta d’inspecció) i es seguirà el procediment del reglament
general de recaptació, tret de l’apartat següent.
2. Les taxes regulades per aquesta ordenança es gestionen a partir del padró que es formarà anualment. L’alta en
el padró se liquidarà d’acord amb l’apartat primer
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Article 6è. TAULA INDICATIVA.
D’acord amb les característiques del carrer o de la part de l’estacionament, previ informe de la Policia local, s’aplicarà
la següent taula indicativa:
Amplària carrer

Reserva metres lineals

De 3,50 a 4 m

5 m

De 4 a 4,50 m

4,5 m

De 4,50 a 5 m

4 m

De 5 a 5,50 m

3,5 m

De 5,50 a 6 m

3 m

En carrers d’amplària superior als 6, 5 metres, no seria necessària cap reserva.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de plaques i altres distintius semblants,
publicada al BOCAIB nº 16 de data 4 de febrer de 1999.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se el dia de la seva publicació al BOIB, quedant en
vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

(BOIB NÚM. 9, 18-01-2003)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
TAULES, CADIRES I ELEMENTS ANÀLEGS AMB FINALITAT LUCRATIVA
Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 20 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s’estableix una taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i elements anàlegs amb finalitat
lucrativa.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i elements anàlegs
amb finalitat lucrativa.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques, jurídiques i entitats a les quals fa referència l’article
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a favor de les quals s’atorguin les corresponents
concessions o autoritzacions, o les que es beneficiïn de l’aprofitament, si s’ha procedit a l’ocupació sense la
corresponent concessió o autorització.
2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones i entitats a les quals fa
referència l’article 42 de la Llei general tributària.
3. Respondran subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones i entitats a les quals fa
referència l’article 43 de la Llei general tributària.
Article 4. Base imposable
Es prendrà com a base de la taxa la superfície de domini públic efectivament ocupada amb taules, cadires i elements
anàlegs amb finalitat lucrativa.
Article 5. Base liquidable
No s’admet cap reducció de la base imposable declarada o comprovada per l’Ajuntament.
Article 6. Quota tributària
Les tarifes a aplicar són:
a) Ocupació efectiva domini públic sense estructura: 6 €/any/m2
b) Ocupació efectiva domini públic amb estructura: 10 €/any/m2
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Dites tarifes es fixaran en termes anuals amb independència dels mesos d’ocupació efectiva de l’ús o del domini
públic i serà uniforme en tot el terme municipal.
Article 7. Beneficis fiscals
En aplicació d’aquesta taxa no s’admetrà cap exempció ni cap benefici fiscal, a excepció dels expressament previstos
a les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals.
Article 8. Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquiden per cada ocupació o aprofitament sol·licitat o realitzat i són
irreductibles per anys naturals.
2. De conformitat amb l’article 26 del Reial decret legislatiu 2/2004, tota sol·licitud de concessió o autorització, per tal
que pugui ser admesa a tràmit, haurà d’anar acompanyada don justificant del dipòsit previ de dita taxa.
3. Les persones i entitats interessades en la concessió o autorització d’ocupacions o aprofitaments regulats en dita
ordenança han de sol·licitar prèviament la corresponent concessió o autorització, realitzar l’esmentat dipòsit previ i
formular una declaració on consti la superfície de l’ocupació o aprofitament efectius i els elements que s’hi
instal·laran. A més, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i la seva
situació dins el municipi.
4. Els serveis tècnics municipals comprovaran i investigaran les declaracions que hagin formulat les persones i
entitats interessades. Les concessions i autoritzacions s’atorgaran si no es troben diferències amb les corresponents
sol·licituds, declaracions i plànols. Si n’hi ha, aquestes diferències es notificaran a les persones i entitats interessades
i es giraran, si és procedent, les liquidacions complementàries pertinents. Les concessions i autoritzacions
s’atorgaran quan les persones i entitats interessades hagin esmenat les diferències i, si és procedent, hagin realitzat
els corresponents ingressos complementaris.
5. En cas que les concessions o autoritzacions es deneguin, les persones i entitats interessades poden sol·licitar a
l’Ajuntament la devolució de l’import ingressat.
6. No es permet l’ocupació privativa o aprofitament especial de vies públiques i espais públics amb taules, cadires i
elements anàlegs amb finalitat lucrativa fins que els interessants no hagin obtingut la corresponent concessió o
autorització. L’incompliment d’aquest precepte pot originar el no atorgament de la concessió o autorització, sens
perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que pertoquin.
7. Si l’ocupació privativa o aprofitament especial de vies públiques i espais públics amb taules, cadires i elements
anàlegs amb finalitat lucrativa s’hagués iniciat sense la preceptiva concessió o autorització, es practicarà i notificarà a
la persona o entitat interessada la liquidació corresponent d’acord amb la present ordenança. A tals efectes, els
serveis tècnics municipals comprovaran la superfície efectivament ocupada i n’aixecaran la corresponent acta.
L’interessat haurà de facilitar, dins els corresponents límits legals, dites actuacions municipals de comprovació.
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7. Una vegada autoritzats l’ocupació privativa o aprofitament especial, aquests s’entenen prorrogats mentre la Batlia
no n’acordi la caducitat o la persona interessada, o els seus representants legítims, en cas de defunció, no presentin
la baixa justificada.
8. La presentació de la baixa dins el primer trimestre de l’any tindrà efectes dins el mateix any de dita presentació. La
presentació de la baixa a partir de dia 1 d´abril tindrà efectes a partir de l’any següent a dita presentació. Sigui quina
sigui la causa que s’al·legui en contrari, la no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant la
taxa.
9. Les concessions i autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-les ni tampoc sotsarrendar-les a
tercers. L’incompliment d’aquest precepte donarà lloc a l’anul·lació de la concessió o autorització.
Article 8 bis. Condicions de delimitació, ubicació i ús de la superfície de via pública susceptible d’ocupació.
1. Amb caràcter general, les terrasses es col·locaran de forma paral·lela amb la façana de l'establiment.
L'ocupació tindrà una alineació constant evitant esquivaments.
La llargada màxima autoritzada per a l’ocupació s’ha de correspondre amb la façana de l’establiment o negoci.
Cal deixar una franja per al pas de vianants entre la línia de façana i les instal·lacions autoritzades, la qual serà com a
mínim d’un metre, llevat d’aquells supòsits especials en què, per raons específiques, es pugui determinar una
amplada superior.
2. En cas de convergir la façana de l'establiment amb la d'un edifici adjacent, de forma transversal o perpendicular, la
terrassa no podrà situar-se a menys de 5 metres de l'establiment i 4 metres de l'edifici, respectant la intimitat dels
veïns de la finca. S'exceptuen aquells casos en què les dues finques arribin a un acord diferent quant a la seva
distribució. Aquest acord serà supervisat i validat prèviament a la seva autorització per l'Ajuntament, el qual podrà
introduir les modificacions que consideri necessàries.
3. La calçada es reserva per a la circulació i l’estacionament de vehicles.
4. No podrà col·locar-se en sòl de titularitat i ús públic mobiliari, elements decoratius o revestiment de sòls que no
estiguin inclosos expressament en l'espai autoritzat.
5. L’ocupació de la via pública mai no ha d’impedir o obstaculitzar la circulació dels vianants o dels vehicles, l´entrada
als edificis, zones d’ocupació de càrrega i descàrrega, passos de vianants, accessos per al pas de vehicles a
immobles, guals o sortides d’emergència, boques de registres de serveis urbans i sanitaris, parades de bus i altres
espais que l´Ajuntament de Vilafranca de Bonany pugui decidir d’acord amb les condicions urbanístiques,
mediambientals, de trànsit o altres d’interès general.
6. El mobiliari haurà de ser retirat de la via pública en finalitzar l'horari de funcionament de l'establiment.
7. El mobiliari i les seves instal·lacions s'han de mantenir en degudes condicions de seguretat, salubritat i ornament.
8. Les autoritzacions podran quedar sense efecte, quan concorrin circumstàncies d'interès públic que impedeixin
l'efectiva utilització de sòl per a la destinació autoritzada, com ara obres, esdeveniments públics, situacions
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d'emergència o qualsevol altre. L'autorització quedarà sense efecte fins que desapareguin aquestes circumstàncies,
sense que es generi dret a indemnització.
9. Les autoritzacions podran ser revocades unilateralment per l'administració concedent en qualsevol moment per
raons d'interès públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles amb les condicions generals
aprovades amb posterioritat, produeixin danys en el domini públic, impedeixin la seva utilització per a activitats de
major interès públic o menyscabin l'ús general.
10. El titular de l'autorització ha de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil de l'establiment principal que
ha d'estendre la seva cobertura als possibles riscos que poguessin derivar-se del funcionament de la instal·lació.
11. El document d'autorització, el seu pla de detall, o una fotocòpia dels mateixos, ha d’estar al lloc de l'activitat, a
disposició dels usuaris, veïns i efectius de la Policia Municipal.
Article 9. Meritació
1. Es merita la taxa i sorgeix l’obligació de pagament:
a) Quan es tracti de noves ocupacions o aprofitaments de vies públiques i espais públics, en el moment de sol·licitar
la corresponent autorització o concessió.
b) Quan es tracti d’ocupacions i aprofitaments de vies públiques i espais públics ja concedits o autoritzats i, en el seu
cas, prorrogats, dia primer de gener de cada any.
c) Quan s’hagi produït l’ocupació o l’aprofitament de vies públiques i espais públics sense sol·licitar o haver obtingut
la corresponent concessió o autorització, o una vegada presentada la baixa, en la data d’inici de dita ocupació o
aprofitament, així com en el seu cas, dia primer de gener de cada un dels anys següents.
2. El pagament de la taxa es realitza:
a) Quan es tracti de noves ocupacions o aprofitaments de vies públiques i espais públics, mitjançant ingrés directe a
la Tresoreria municipal o al compte bancari que estableixi l’Ajuntament, sempre abans de retirar la corresponent
concessió o autorització.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit, d’acord amb el disposat a l’article 26 del Reial decret legislatiu 2/2004 i
s’elevarà a definitiu quan s’atorgui la concessió o autorització corresponent.
b) Quan es tracti d’ocupacions o d’aprofitaments de vies públiques i espais públics ja concedits o autoritzats i, en el
seu cas, prorrogats, una vegada inclosos en els padrons o matrícules d’aquesta taxa, per anys naturals mitjançant
ingrés directe a la Tresoreria municipal o al compte bancari que estableixi l’Ajuntament.
c) Quan s’hagi produït l’ocupació o l’aprofitament de vies públiques i espais públics sense sol·licitar o haver obtingut
la corresponent concessió o autorització, o una vegada presentada la baixa, per anys naturals mitjançant ingrés
directe a la Tresoreria municipal o al compte bancari que estableixi l’Ajuntament.
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Article 10. Recaptació
Les tarifes no satisfetes en període voluntari es faran efectives pel procediment de constrenyiment d’acord amb el
Reglament general de Recaptació així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.
Article 11. Crèdits incobrables
Es consideren partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel
procediment de constrenyiment, declaració per la qual es formalitzarà el corresponent expedient d’acord amb el que
preveu el Reglament general de recaptació.
Article 12 Infraccions i sancions
1. Les infraccions i sancions tributàries es regiran pel disposat a la Llei general tributària i al Reglament de recaptació
així com a la resta de normativa que sigui d’aplicació.
2. L’ incompliment de les condicions de delimitació i ubicació esmentades, així com les d'índole ambiental i
acústiques previstes legalment, provocaran la suspensió immediata de l'activitat, i es procedirà a la retirada o
precintat, de conformitat amb el que disposa la normativa sobre procediment administratiu comú. Aquestes mesures
seran compatibles amb l'exigència de l'infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com
amb la indemnització pels danys i perjudicis causats.
Article 13. Normativa supletòria
En tot el no expressament regulat en la present ordenança seran d’aplicació supletòria, la Llei general tributaria, el
Reglament general de recaptació, el Reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.
Article 14. Entrada en vigor
Aquesta ordenança entrarà en vigor el primer dia del mes següent al en que s’hagi fet la publicació íntegra del seu
text al Butlletí Oficial de les Illes Balears, continuant vigent fins a la seva modificació o derogació.

(BOIB NÚM. 56, 05-05-2016)
(Modificació BOIB NÚM. 110, 07/07/2017)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER LLOCS DE
VENDA, TÓMBOLES, APARELLS AUTOMÀTICS,. COTXETS, ESPECTACLES I SEMBLANTS
Article 1.CONCEPTE.
De conformitat amb el previst a l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
art. 20 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refús de la llei reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix i ordena la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials derivats de
l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb llocs de venda, tómboles, aparells automàtics,. cotxets,
espectacles i semblants, el qual es regirà per la present Ordenança.
Article 2. OBLIGATS AL PAGAMENT.
Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta Ordenança les persones o entitats a favor de les quals
s’atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir sense l‘oportuna autorització.
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada a aquesta Ordenança neix:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol·licitar la corresponent
llicència.
b) Els permisos per ocupació amb llocs de venda es sol·licitaran d’acord amb l’ordenança municipal de mercats
exteriors.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la tresoreria municipal. Aquest
ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat amb el disposat a l’article 26.1.a) del Text refús,
quedant elevat a definitiu al concedir-se la llicència corresponent.
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Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi
efectuat el pagament corresponent.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es
presti o desenvolupi, es procedirà a la devolució de l’import corresponent.
b) En els permisos per ocupació amb llocs de venda, el cobrament se realitzarà abans de la celebració de
cada mercat o fira.
3. Al termini de l’ocupació es podrà procedir a una nova liquidació (a favor o en contra) si no s’ha complert el temps o
la superfície sol·licitats. En cas d’excés en la superfície o en el temps, sense la prèvia a sol·licitud d’ampliació o
prorroga, la tarifa se duplicarà per excés.
Article 3. TARIFES.
Les tarifes a aplicar seran les següents :
a) Quota mensual……………………….

0,50 € / m2, amb un mínim de 5,00 €, multiplicat pel

nombre de dimecres no festius del mes sol·licitat.
b) Quotes anuals.................................

0,40 € / m2, amb un mínim de 4,00 €, multiplicats pel

nombre de dimecres no festius de l’any en curs.
S’aplicarà una tarifa de 0,30 €/m2, amb un mínim de 3,00 € per aquells comerciants que acreditin una
assistència superior al 90 % en els darrers tres mesos o superior al 80% en els darrers sis mesos.
La quota anual es podrà fraccionar en dues meitats per aquells venedors que sol·licitin ocupar el lloc
quinzenalment i se’ls autoritzi a fer-ho.
c) Quotes dels dies de fira i festa local

3,00 € / m2, amb un mínim de 10,00 €

Article 4. NORMES DE GESTIÓ.
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les Tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran
irreductibles pel període establert.
2.

a) Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats per aquesta Ordenança,
hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, realitzar el dipòsit previ a que es refereix l’article 2º 2.

68
Plaça Major, 1 – 07250 Vilafranca de Bonany – Illes Balears
Tels. 971832107 – Fax 971832108
E-Mail: ajuntament@ajvilafrancadebonany.net

b) anterior i formular declaració en la qual constarà la superfície de l’aprofitament, el titular, els elements que es
pretén i la seva situació dins el Municipi.
c) En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest Ajuntament la devolució de
l’import ingressat.
3. No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que s’hagi abonat i obtingut pels interessats la llicència
corresponent.
4. De conformitat amb el previst a l’art. 24.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, quan amb

ocasió dels

aprofitaments regulats en aquesta ordenança es produeixin desperfectes al paviment o instal·lacions de la via
pública, els titulars de les llicències o els obligats al pagament estaran subjectes al reintegrament total de les
despeses de reconstrucció i reparació de dits desperfectes o reparar els danys causats, que seran en tot cas,
independents dels drets liquidats pels aprofitaments realitzats.

5. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ésser cedides o sotsarrendades

a

tercers.

L’incompliment d’aquesta ordre donarà lloc a l’anul·lació de la llicència, sense perjudici de les quanties que
correspongui abonar als interessats.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se el primer dia del mes següent al en que s’hagi
publicada integrament al BOIB, quedant en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

(BOIB NÚM. 56, 05-05-2016)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, CONTENIDORS AFECTES A OBRES I ÚTILS DE
CONSTRUCCIÓ, PER TALL DE CARRER PER CÀRREGA I DESCÀRREGA A OBRES I NEGOCIS I PER
TALL DE CARRER DE PARTICULARS AMB FINALITAT NO LUCRATIVA DE VILAFRANCA DE BONANY.
Article 1. CONCEPTE.
De conformitat amb el que es preveu en l’article 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix l’ordenança reguladora de la
taxa per ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, contenidors afectes a
obres i útils de construcció, per tall de carrer per càrrega i descàrrega a obres i negocis i per tall de carrer de
particulars amb finalitat no lucrativa.
Article 2. OBLIGATS AL PAGAMENT.
1. Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta Ordenança, les persones o entitats a favor de les
quals s’atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir sense l’oportuna
autorització.
2. Neix l’obligació de satisfer la taxa en el moment de l’autorització de l’ocupació o aprofitament especial, o quan
aquests es produeixin efectivament, malgrat no s’hagi atorgat llicència.
Article 3. TARIFA.
La tarifa per dipòsit de mercaderies, materials de construcció, runes, contenidors afectes a obres i útils de
construcció en la via pública serà la següent:
1.- Ocupació amb contenidors d’obres, per metre quadrat i dia o fracció............................ 0,30 €
(només es podrà ocupar la via pública amb un contenidor)
2.- Ocupacions amb materials, tanques i altres útils, per metre quadrat i dia o fracció........ 0,25 €
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3.- Per tall de carrer per càrrega i descàrrega:
Fins a dues hores o fracció

0.00 €

Tercera hora o fracció

15.00 €

Quarta hora o fracció

25.00 €

A partir de la quarta hora i amb un màxim de 12 hores

60.00 €

Article 4. NORMES DE GESTIÓ.
1. De conformitat amb el previst a l’article 24.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, quan amb ocasió dels
aprofitaments regulats a aquesta Ordenança es produeixin desperfectes al paviment o instal·lacions de la via
pública, els titulars de les llicències o els obligats al pagament estaran subjectes al reintegrament total de les
despeses de reconstrucció i reparació de dits desperfectes o reparar els danys causats, que seran, en tot cas,
independents dels drets liquidats pels aprofitaments realitzats.
2. Les quantitats exigibles d’acord amb la Tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran
irreductibles pels períodes naturals de temps assenyalats en els respectius epígrafs.
3. Les persones interessades en la concessió d’aprofitaments regulats per aquesta Ordenança hauran de
sol·licitar prèviament la corresponent llicència tal i com es tipifica en cada cas.
4. Si no s’ha determinat amb exactitud la duració de l’aprofitament, una vegada autoritzada l’ocupació, s’entendrà
prorrogada mentre no es presenti la declaració de baixa.
5. La presentació de la baixa tindrà efecte a partir del dia primer del període natural de temps assenyalat a
l’epígraf de la Tarifa que correspongui. Sigui quina sigui la causa que s’al·legui al contrari, la no presentació de la
baixa, determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa.
6. Per a Tall de carrer per càrrega i descàrrega de materials a obres o negocis:
6.1. Les sol·licituds de Tall de Carrer s’han de presentar al Registre de l’Ajuntament amb un mínim de 2
dies hàbils d’antelació al dia en que s’hagi de realitzar el tall i s’han de pagar en el moment de la sol·licitud, les
tarifes indicades a l’article 3.
6.2. La quantitat a abonar anirà en funció del temps en que es mantengui tallat el carrer.
6.3. La operació de tall de carrer de més de 12 hores, tendrà la consideració d’especial i, previ informe
de la Policia Local, s’autoritzarà per l’autoritat municipal.
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6.4.

La Policia Local serà qui informarà el tall de carrer indicant les modificacions adients per

garantir, en les màximes condicions, la seguretat del Trànsit i dels usuaris de la Via Publica.
6.5.

Es considerarà Tall de Carrer a qualsevol via pública del terme municipal de Vilafranca que no

garanteixi, una vegada realitzada l’ocupació, un pas mínim de 3,20 mts.
6.6.

Sancions per a Tall de carrer per càrrega i Descàrrega de materials a obres o negocis:
a.- La NO sol·licitud de la pertinent llicencia o la manca de l’autorització explícita, suposarà una

falta lleu i serà sancionada d’acord amb el Reglament de Policia i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de
Vilafranca de Bonany.
En cap cas la sol·licitud i/o pagament de la Taxa servirà per argumentar el tall del carrer;
només l’atorgament de la llicencia d’ocupació serà vàlida.
b.- La reincidència en la manca de autoritzacions administratives o de irregularitats en les
formes de execució dictades per la Policia Local, suposarà una falta greu i se sancionarà d’acord amb
Reglament de Policia i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany.
c.- La segona reincidència per l’usuari sancionat amb primera instància o per una mateixa
empresa ja sancionada, en l’incompliment de les matèries regulades per Ordenances Municipals d’aquest
Ajuntament suposarà una falta molt greu i se sancionarà d’acord amb el Reglament de Policia i Convivència
Ciutadana de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany.
7. Per a Tall de carrer per part de particulars per la realització de reunions amb finalitat no lucrativa:
7.1. Per realitzar un tall de carrer amb la finalitat NO lucrativa i amb l’ànim de promocionar la
convivència entre veïnats i les relacions socials i familiars mitjançant la utilització de la via pública com a punt de
reunió, haurà de presentar sol·licitud al Registre de l’Ajuntament amb una antelació mínima de 5 dies abans de la
data del tall de carrer.
7.2. La sol·licitud es farà mitjançant una instància especifica degudament emplenada que es lliurarà al
mateix Ajuntament, on s’entendrà que el sol·licitant serà el responsable de que es compleixin les condicions
establertes a la sol·licitud i on s’indicarà un telèfon de contacte.
7.3. A la sol·licitud s’indicarà el carrer a tallar, el tros del mateix que s’emprarà, les hores en que es
produirà el tall, essent el temps màxim autoritzat de 12 hores. El tall de via pública que superi aquest temps,
tendrà la consideració d’especial i s’haurà d’autoritzar previ informe de la Policia Local i posterior autorització de
l’autoritat municipal
7.4. La Policia Local serà qui informarà el tall de carrer indicant les modificacions adients a la sol·licitud,
per garantir, en les màximes condicions, la seguretat del Trànsit i dels usuaris de la Via Publica.
7.5. En cap cas presentar la sol·licitud al Registre de l’Ajuntament servirà per argumentar el tall del
carrer. Només l’atorgament de la autorització per el tall serà vàlida.
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7.6. L’atorgament d’una autorització de tall de carrer suposa que les activitats realitzades o els danys a
tercers que s’hi puguin produir, són responsabilitat del sol·licitant. Així mateix, qualsevol material que s’hagi
utilitzat per realitzar el tall (barreres, rètols, senyals de trànsit) de propietat municipal, seran custodiats pel
sol·licitant. En cas de pèrdua o que es facin malbé, el sol·licitant haurà d’abonar la quantia del seu valor.
7.7. La NO sol·licitud de la pertinent llicencia o la manca de l’autorització explícita, suposarà una sanció
Lleu segons s’estima al Reglament de Policia i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany.
8. Per a realitzar un Tall de carrer per part de particulars per a la realització de reunions amb finalitat no lucrativa,
el sol·licitant haurà de complir les normes de gestió tipificades a l’Article 4 en el seu punt 7. Així mateix,
l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany, i per tal de promocionar aquest activitat, no imposarà cap Taxa a qui ho
sol·liciti.
Qualsevol ocupació de la via pública haurà d’estar degudament senyalitzada.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l’ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, contenidors afectes a obres i útils de construcció.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació el dia 8 de juliol començarà a regir el
primer dia del mes següent al del dia de la seva publicació íntegra al BOIB i continuarà en vigor fins a la seva
modificació o derogació expressa.

(BOIB NÚM. 136, 27-09-2008)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA RELATIVA A L’OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SOL I EL
VOL DE LA VIA PUBLICA.
Article 1. CONCEPTE.
De conformitat amb el previst a l’article 20.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, i en harmonia amb el disposat a la Llei 25/1998, de 13 de juliol, sobre Taxes Locals i Prestacions Patrimonials
de Caràcter Públic, aquest Ajuntament estableix i ordena la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials
del subsòl, sòl i el vol de la via pública especificat a les tarifes contingudes a l’article 3º següent, que es regirà per la
present Ordenança.
Article 2. OBLIGATS AL PAGAMENT.
Estan obligats al pagament del preu públic d’aquesta Ordenança les persones o entitats a favor de les quals
s’atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir sense l’oportuna autorització.
Article 3. QUANTIA.
a) Per a les Empreses explotadores de serveis de subministraments que afecten a la generalitat o a una part
important dels veïnats, la quantia de la taxa regulada per aquesta Ordenança consistirà, en tot cas i sense cap
excepció, en el 1'5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment a aquest terme
municipal dites Empreses.
La quantia d’aquesta taxa que pogués correspondre a la Companyia Telefònica S.A., està englobada a la
compensació en metàl·lic de periodicitat anual a que es refereix l’apartat 1 del article 4º de la Llei 15/1987, de 30 de
Juliol (Disposició Addicional Octava de la Llei 39/1988 de 28 de desembre).
b) Per ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública: 0,06 euros/m/any
Article 4. NORMES DE GESTIÓ.
1. Les quantitats exigibles d’acord amb l’article 3º es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran
irreductibles.
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2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats per aquesta Ordenança hauran de
sol·licitar prèviament la corresponent llicència i realitzar el dipòsit previ a que es refereix l’article següent.
3. Una vegada autoritzada l’ocupació, si no es va determinar amb exactitud la durada de l’aprofitament, s’entendrà
prorrogada fins que es presenti la declaració de baixa pels interessats.
4. La presentació de la baixa tindrà efecte a partir del dia primer del període natural de temps següent, assenyalat en
els epígrafs de les tarifes.
La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa.
Article 5. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada per aquesta Ordenança neix:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol·licitar la
corresponent llicència.
b) Tractant-se de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia primer de cada un dels
períodes naturals de temps assenyalats a la Tarifa.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la Dipositaria Municipal o on estableixi el
Excm. Ajuntament però sempre abans de retirar la corresponent llicència.
Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat
el pagament corresponent.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es presti
o desenvolupi, es procedirà a la devolució de l’import corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat amb el disposat a l’article 26.1.a) de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, quedant elevat a definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.
Tractant-se de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada inclosos als padrons o
matrícules d’aquesta taxa, per anys naturals a les Oficines de Recaptació Municipal.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor , i començarà a aplicar-se el dia de la seva publicació al BOIB, quedant en
vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

(BOIB NÚM. 16, 04-02-1999)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER ALTRES
CONTENIDORS.
Article 1. CONCEPTE.
De conformitat amb el previst a l’article 20.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, i en harmonia amb el disposat a la Llei 25/1998, de 13 de juliol, sobre Taxes Locals i Prestacions Patrimonials
de Caràcter Públic, aquest Ajuntament estableix i ordena la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials
constituïts per l’ocupació de terrenys d’ús públic per altres contenidors, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2. OBLIGATS AL PAGAMENT.
Estan obligats al pagament del preu públic d’aquesta Ordenança les persones o entitats a favor de les quals
s’atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir sense l’oportuna autorització.
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada per aquesta Ordenança neix:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol·licitar la
corresponent llicència.
b) Tractant-se de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia primer de cada un dels
períodes naturals de temps assenyalats a les Tarifes.
2. El pagament de la taxa es realitzarà, en tot cas, per ingrés directe a la Dipositaria Municipal o on estableixi el
Excm. Ajuntament. Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, no es realitzarà o tramitarà sense
que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es presti
o desenvolupi, es procedirà a la devolució de l’import corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat amb el disposat a l’article 26.1.a) de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, quedant elevat a definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.
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Article 3. QUANTIA.
1. La quantia de la taxa regulada per aquesta Ordenança serà la fixada a la Tarifa continguda a l’apartat següent,
atenent a la superfície ocupada pels aprofitaments expressada en metres quadrats.
2. La tarifa per ocupació de la via pública per altres contenidors i ocupacions serà de 0,15 euros/m2 o fracció i dia
Article 4. NORMES DE GESTIÓ.
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats per aquesta Ordenança hauran de
sol·licitar prèviament la corresponent llicència, realitzar el dipòsit previ a que es refereix l’article 2.2 anterior i
formular declaració on constarà la superfície de l’aprofitament i els elements que s’han d’instal·lar, el temps, el
titular i la seva situació dins el municipi.
3. No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que s’hagi abonat el dipòsit previ a que se refereix l’article 2.2
anterior i s’hagi obtingut la corresponent llicència pels interessats. L’incompliment d’aquest mandat donarà lloca
a la no concessió de la llicència, sense perjudici del pagament d ela taxa i de les sancions i recàrrecs que
precedeixin.
4. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ésser cedides o sots-arrendades

a

tercers.

L’incompliment d’aquesta ordre donarà lloc a l’anul·lació de la llicència.
5. De conformitat amb el previst a l’art. 24.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, quan amb ocasió dels
aprofitaments regulats en aquesta ordenança es produeixin desperfectes al paviment o instal·lacions de la via
pública, els titulars de les llicències o els obligats al pagament estaran subjectes al reintegrament total de les
despeses de reconstrucció i reparació de dits desperfectes o reparar els danys causats, que seran en tot cas,
independents dels drets liquidats pels aprofitaments realitzats.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor , i començarà a aplicar-se el dia de la seva publicació al BOIB, quedant en
vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

(BOIB NÚM. 16, 04-02-1999)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS.
Article 1. CONCEPTE.
De conformitat amb el previst a l’article 20.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, i en harmonia amb el disposat a la Llei 25/1998, de 13 de juliol, sobre Taxes Locals i Prestacions Patrimonials
de Caràcter Públic, aquest Ajuntament estableix i ordena la taxa per concessions de drets funeraris especificats a les
tarifes contingudes a l’article 3º següent, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2. OBLIGATS AL PAGAMENT.
Estan obligats al pagament de la taxa d’aquesta Ordenança les persones o entitats a favor de les quals s’atorguin les
llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir sense l’oportuna autorització.
Neix l’obligació de satisfer la taxa en el moment de l’autorització de l’ocupació o aprofitament especial, o quan
aquests es produeixin efectivament, malgrat no s’hagi atorgat llicència.
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l’autorització o de la prestació del servei i,
en el seu cas, els titulars de l’autorització concedida.
Article 3. QUANTIA.
La quantia de la taxa regulada a aquesta ordenança serà la fixada a les tarifes esmentades a continuació:
1.Per lliurament o renovació del títol de propietat o copropietat d’una sepultura: 10,00 euros.
2.Per manteniment de les instal·lacions:
a) Per columbari: 3 euros/any
Aquesta tarifa es pagarà per propietat de columbari. Per aquells en què hi hagi més d’un propietari es
repartirà aquesta tarifa entre cada un d’ells. La quantia mínima que haurà de pagar cada copropietari
serà de 2 euros.
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b) Per nínxol: 5 euros/any
Aquesta tarifa es pagarà per propietat de nínxol. Per aquells en què hi hagi més d’un propietari es repartirà
aquesta tarifa entre cada un d’ells. La quantia mínima que haurà de pagar cada copropietari serà de 3
euros.
c) Per tomba: 15 euros/any
Aquesta tarifa es pagarà per propietat de tomba. Per aquelles en què hi hagi més d’un propietari es
repartirà aquesta tarifa entre cada un d’ells. La quantia mínima que haurà de pagar cada copropietari
serà de 4 euros.
d) Per capella: 20 euros/any
Aquesta tarifa es pagarà per propietat de capella. Per aquelles en què hi hagi més d’un propietari es repartirà
aquesta tarifa entre cada un d’ells. La quantia mínima que haurà de pagar cada copropietari serà de 5 euros.
3.Per concessió de drets funeraris temporals: 100,00 euros per un període de 5 anys més 150,00 euros per
despeses de exhumació. L’import d’aquestes despeses de exhumació es retornaran als hereus del finat en cas
que la exhumació als cinc anys de l’enterrament vagi a càrrec dels hereus.
A instància de part, i en tot cas previ informe favorable dels serveis socials mancomunats, una comissió
avaluadora formada pel batle- president i el regidor/a serveis socials, podrà atorgar una bonificació de la tarifa
per concessió de drets funeraris temporals, quan les circumstàncies soci- econòmiques del finat així ho
aconsellin. L’Ajuntament podrà exigir qualsevol mena de prova adequada per acreditar la situació
socioeconòmica.
Article 4. NORMES DE GESTIÓ.
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament en el moment en que es
concedeixi la llicència.
2. Les concessions de drets funeraris s’atorgaran d’acord amb el Reglament del Cementeri municipal
3. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ésser cedides o sots-arrendades

a

tercers.

L’incompliment d’aquesta ordre donarà lloc a l’anul·lació de la llicència, sense perjudici de les quanties que
correspongui abonar als interessats. Això no obstant, es cas de defunció, invalidesa o malaltia greu, així com per
alguna altra causa molt justificada, l’Alcaldia podrà, si ho considera adient, atorgar el canvi de titularitat a favor
d’algun familiar del titular.
Article 5. LIQUIDACIÓ I COBRAMENT.
La liquidació s’aprovarà amb la llicència i es seguirà el procediment del Reglament general de Recaptació.
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DISPOSICIÓ FINAL
Una vegada publicat al BOIB, el present acord entrarà en vigor a partir del dia 1r de gener de 2005 i, en tot cas,
l’endemà de la seva publicació definitiva i restarà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

(BOIB NÚM. 186, 30-12-2004)

REGLAMENT DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CEMENTIRIS I DE REGULACIÓ DE L’ACTIVITAT DELS
SERVEIS FUNERARIS DE VILAFRANCA
TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I. OBJECTE
ARTICLE 1. El present Reglament té per objecte regular el règim jurídic, l'ordenació i el funcionament del servei del
cementiri municipal de Vilafranca de Bonany, d’acord amb les competències que en matèria sanitària mortuòria deté
l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany, de conformitat amb l’establert a les lleis de bases del règim local i general de
sanitat, el Reglament de policia sanitària mortuòria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i altra normativa
d’aplicació.
Tot això sense perjudici de les competències que estiguin o puguin estar atribuïdes a altres organismes de
l’Administració central o autonòmica en matèria de policia sanitària mortuòria. En aquest cas s’ha d’establir la
necessària coordinació entre les administracions públiques interessades.
ARTICLE 2. D’acord amb el que disposa la normativa de règim local d’aplicació i com a conseqüència que
l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany ha acordat gestionar directament els serveis del cementiri per mediació de
l’empresa municipal Fita 2020, S.L.U., i li correspon a aquesta entitat, d’acord amb els seus estatuts, la prestació dels
serveis de cementiri que l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany li té encomanada o li pugui encomanar, així com la
promoció, la gestió i l’administració de serveis mortuoris amb caràcter general realitzant la construcció, la
modificació, la millora i el manteniment d’edificis i instal·lacions destinades als esmentats serveis.
El que s’ha indicat anteriorment comprèn la gestió, l’administració i el manteniment del cementiri municipal; les
funcions administratives per a l’atenció d’aquests serveis i qualsevol altres de competència municipal relacionats amb
els anteriors
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ARTICLE 3.- S’entén per cementiri tota unitat, zona o zones reservades a necròpolis: els recintes, tombes, nínxols,
capelles i altres construccions destinades a inhumacions; les construccions, les instal·lacions i les dependències
ubicades dins la unitat constructiva del cementiri.
ARTICLE 4.- Als efectes d’aquest reglament, els diferents conceptes que s’empren sempre fan referència als
emprats pel Reglament de Policia Sanitària Mortuòria de la CAIB.
ARTICLE 5.- El servei de custòdia d’un cadàver s’entén realitzat durant el període comprès entre la seva entrada al
cementiri i la data de la seva inhumació o el seu trasllat.
Dit servei es presta al tanatori o, si s’escau, a les capelles, conformement a les disposicions i necessitats del servei.
Els cadàvers es poden dipositar a capelles privades quan s’hi hagin d’inhumar, dins el termini màxim de vint-i-quatre
hores. En cas contrari s’ha d’obtenir autorització expressa de l’Empresa Municipal.
Les corones i les flors es poden dipositar a les capelles o tanatoris sempre que la seva quantia o volum ho permeti;
en cas contrari s’han de dipositar a magatzems o dipòsits comuns a disposició dels familiars o parents.
El període de custòdia s’ha d’ajustar al sol·licitat pels familiars o parents, sempre que les disponibilitats i necessitats
del servei ho permetin. Això no obstant, si es detecten signes de descomposició al cadàver s’ha d’inhumar
immediatament avisant-ne prèviament l’interessat. La mateixa consideració tenen les restes o les cendres respecte
del període comprès entre la seva entrada al cementiri municipal i la subsegüent inhumació.
ARTICLE 6.- El servei d’inhumacions consisteix en el trasllat de cadàvers, fetus, restes humanes o cendres des
del dipòsit fins a la unitat d’enterrament, l’obertura d’aquesta, la inhumació, el tancament i el segellament de la
unitat.
Cap cadàver ha de ser inhumat abans de les vint-i-quatre hores de la seva defunció, llevat que presenti signes de
descomposició.
Els familiars han d’assumir el trasllat de les corones i les flors.
ARTICLE 7.- L’exhumació implica l’obertura de la unitat d’enterrament, l’extracció del cadàver o restes cadavèriques
per a la seva posterior reinhumació o trasllat, tancament i segellament d’aquesta.
Les restes momificades procedents d’exhumació tenen el mateix tractament que els cadàvers respecte de la seva
reinhumació o incineració posterior; això no obstant, si no hi ha oposició per part de familiars o parents es poden
reinhumar a les osseres comunes.
ARTICLE 8.- Es produeix el servei de trasllats amb motiu del transport d’un cadàver o restes cadavèriques una
vegada practicada la seva exhumació, per al seu posterior dipòsit en unitat d’enterrament distinta, del mateix
cementiri o d’un altre.
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ARTICLE 9.- Les escurades consisteixen en les operacions necessàries per a la neteja d’unitats d’enterrament i la
redistribució de les inhumacions; l’obertura de la unitat d’enterrament, el buidat d’aquesta, la neteja, el dipòsit de
restes en ossera si n’hi ha, les reinhumacions, el tancament i el segellament de la unitat i dels seus trams o nivells si
hi ha cadàvers, la retirada de materials i sobrants, el trasllat d’aquests als dipòsits establerts i la seva destrucció i/o
eliminació.
ARTICLE 10.- S’entén prestat el servei d’obertura d’unitats d’enterrament quan, sense concórrer-hi cap dels restants
serveis funeraris als quals es refereixen els articles anteriors, a requeriment dels titulars d’unitats d’enterrament
s’obren aquestes per tal de comprovar la situació visualment, sense altra manipulació, per al seu posterior tancament
i segellament.
Té la mateixa consideració la realització dels treballs preliminars a la prestació d’un altre servei funerari quan hi sigui
d’aplicació l’article 57 del present Reglament.
ARTICLE 11.-El cementiri municipal té la qualificació de bé de domini i servei públic. Com a tal no és pot embargar,
és imprescriptible i inalienable.
Els serveis que en aquests es prestin i als quals es contreu el present Reglament tenen la consideració jurídica de
públics de naturalesa municipal.
ARTICLE 12.- Dins el terme municipal de Vilafranca de Bonany les activitats de serveis funeraris a les quals es
refereix el present Reglament poden ser realitzades per:
a. L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany, mitjançant l’actual empresa Fita 2020, S.L.U. o qualsevol de les
formes de gestió previstes per la llei.
b. Qualsevol empresa privada, degudament autoritzada per l’administració competent, que compleixi els
requisits i condicions que s’estableixen en aquest Reglament.
Les empreses que realitzin o pretenguin realitzar l’activitat de serveis funeraris dins el terme municipal de Vilafranca
de Bonany han de comptar amb tots i cadascun dels mitjans necessaris per dur a terme totes i cadascuna de les
prestacions pròpies dels serveis funeraris
CAPÍTOL II. DE LES COMPETÈNCIES
ARTICLE 13.- Constitueixen competències reservades a l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany:
 L’aprovació de la construcció, l’ampliació, la reforma, la suspensió o la clausura del cementiri municipal.
 L’ordenació i la reglamentació del servei de cementiri i el control de l’activitat de serveis funeraris.
 L’aprovació de les adjudicacions i les transmissions dels drets funeraris perpetus sobre les unitats
d’enterrament.
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 La correcció de les infraccions que es cometin en relació amb les prescripcions del present Reglament i la
seva normativa complementària.
 La instrucció d’expedients en relació amb les infraccions que es puguin cometre en contra de les
prescripcions establertes en el present Reglament
 Qualsevol altres que estableixi la normativa d’aplicació o que expressament li estiguin reservades en virtut
de les disposicions contingudes al present Reglament.

ARTICLE 14.- Constitueixen competències de l’empresa municipal:
 D’ÍNDOLE ESTRUCTURAL:
a. La construcció, l’ampliació i la reforma del cementiri, amb l’aprovació prèvia de l’Ajuntament de
Vilafranca de Bonany.
b. La construcció d’unitats d’enterrament, de la tipologia i en nombre adequat a la demanda existent i
les possibilitats tècniques, infrastructurals i financeres.
c.

La conservació i el manteniment de les instal·lacions que s’integren als cementiris municipals i a la
resta de dependències dels serveis mortuoris; amb independència de les obligacions que
corresponguin als titulars de drets funeraris sobre unitats d’enterrament en la forma que es
determina al present Reglament, així com les obres, els serveis i els treballs necessaris per
aquests.

d. El foment i la conservació de l’ornament del cementiri municipal, amb la mateixa condició indicada
a l’apartat anterior.
 DE SANITAT I SEGURETAT:
a. La neteja, la recollida i l’eliminació de residus sòlids.
b. Complir i fer complir les mesures higienico- sanitàries d’aplicació.
c.

La vigilància i la seguretat dels recintes, les instal·lacions i els serveis.

 DE L’ADMINISTRACIÓ I LA GESTIÓ:
a. L’adjudicació de drets funeraris temporals sobre unitats d’enterrament.
b. La caducitat i la revocació de drets funeraris.
c.

La implantació, la regulació i la recaptació dels drets i exaccions que pertoquin com a
conseqüència de l’adjudicació de drets funeraris i les seves modificacions; prestació de
serveis, cobertura de la conservació, manteniment i neteja dels béns adscrits als serveis
mortuoris, i qualsevol altre activitat que puguin constituir el servei.

d. L’administració dels serveis.
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e. La prestació dels serveis d’informació al pública en matèria de competència del servei.
f.

La numeració i la identificació de les unitats d’enterrament i registre dels serveis.

g. La tramitació i la proposta a la Batlia de les adjudicacions i les transmissions de drets funeraris
perpetus sobre les unitats d’enterrament.
h. L’expedició de duplicats de títols funeraris i l’autorització de dits títols.
i.

La tramitació i la proposta a la Batlia de l’adjudicació dels drets funeraris sobre solars per a la
construcció de capelles i altres unitats d’enterrament.

j.

L’autorització de l’exhumació i la reducció de cadàvers i restes humanes.

k.

L’atorgament d’autoritzacions per a obres de reformes, conservació i accessoris d’unitats
d’enterrament.

l.

L’ordenació de reglamentació del servei mortuori, sense perjudici de les facultats decisòries
d’enterrament.

m. La proposta de resolució d’expedients en relació amb les infraccions que es puguin cometre
en contra de les prescripcions establertes en el present Reglament.
 EN MATÈRIA DE PERSONAL:
a. La confecció de la plantilla de llocs de feina i de determinació de les seves funcions.
b. El manteniment de la seguretat, la higiene i altres condicions de feina.
c.

El nomenament, la promoció, el trasllat i la correcció del personal.

 ASSISTÈNCIA I COL·LABORACIÓ:
a. Amb autoritats, els organismes i els serveis públics de policia sanitària mortuòria i medicina
legal.
b. Amb l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany.
c.

Amb altres empreses funeràries i entitats asseguradores del ram del decés.

d. Amb les entitats, les congregacions i les confessions religioses, per tal de facilitar la celebració
d’actes de culte, sense discriminació per raó de religió.
e. I, en general, qualsevol altre funció o competència que li sigui encomanada per la normativa
general o autonòmica d’aplicació o que el mateix Ajuntament de Vilafranca de Bonany
estableixi, per acord corporatiu o disposició de Batlia, per a una millor prestació dels serveis
mortuoris o qualsevol altres de policia sanitària mortuòria de competència municipal.
TÍTOL I. DEL CEMENTIRI
CAPÍTOL I. CONSTRUCCIÓ, AMPLIACIÓ, SUSPENSIÓ I CLAUSURA
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ARTICLE 15.- L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany assumeix l’obligació de dotar el poble d’un cementiri adequat,
en desenvolupament de les disposicions pressupostàries. L’Ajuntament ha de determinar a les Normes Subsidiàries
les zones reservades per a la construcció o ampliació del cementiri.
ARTICLE 16.- La construcció d’un nou cementiri o l’ampliació de l’existent s’ha d’ajustar, en qualsevol cas, quant a la
seva ubicació i estructura al que preveuen les Normes Subsidiàries, el present Reglament i la normativa d’aplicació.
ARTICLE 17.- S’ha d’aplicar el mateix criteri respecte de la suspensió i la clausura del cementiri municipal.
En aquests casos i sempre que això suposi el desallotjament total o parcial del cementiri, impliqui o no la seva
requalificació com a bé de domini i servei públic, s’ha d’assegurar als titulars de drets funeraris que els cadàvers o les
restes rebin inhumació mitjançant l’empresa municipal, amb caràcter gratuït.
En aquests supòsits, els familiars o parents han d’indicar el seu desig de reinhumació en unitat d’enterrament
determinada, després de la notificació de l’actuació municipal prevista. Aquesta manifestació s’ha de fer efectiva en el
termini d’un mes comptat des de l’esmentada comunicació; en cas contrari es procedirà a l’exhumació i la
subsegüent reinhumació a les osseres municipals.
Si els familiars o parents manifesten el seu desig o interès en la reinhumació de cadàvers o restes en una unitat
d’enterrament disposen de dret preferent respecte de l’adjudicació de drets funeraris.
ARTICLE 18.- Quan calgui realitzar obres generals o sectorials que afectin unitats d’enterrament que continguin
cadàvers o restes, aquests s’han de traslladar a unitats de lloguer. Un cop acabades les obres s’han de reinhumar a
la unitat d’enterrament de procedència. La utilització de drets funeraris temporals i la prestació de serveis que
impliquin aquestes actuacions no merita taxes ni drets.
Quan la naturalesa de les obres a realitzar impliqui la impossibilitat de reinhumar cadàvers o restes a la mateixa
unitat d’enterrament, l’empresa municipal ha de facilitar, per via de canvi, una unitat d’enterrament similar. Aquest
canvi està exempt de drets i altres exaccions municipals.
ARTICLE 19.- L’empresa municipal es reserva el dret de suprimir unitats d’enterrament per tal de facilitar el
replanteig, la reordenació i la millora de l’estructura, la distribució, els vials i els serveis del cementiri municipal. En tal
cas és d’aplicació el que disposen els articles precedents.
ARTICLE 20.- Al marge de les disposicions de policia sanitària i urbanístiques de general aplicació, en tot projecte de
construcció d’unitats d’enterrament al cementiri municipal s’han d’observar les següents normes.
a. El disseny de les unitats d’enterrament, llevat de les osseres, ha de respondre a una estructura rectangular,
tant pel que fa a dimensions com a la boca d’accés a aquestes, la qual pot ser quadrada en el supòsit de
nínxols.
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b. Les boques d’accés a les tombes han de permetre, com a mínim, l’accés del taüt en posició horitzontal; la
dels nínxols s’ha d’ajustar al que estableix el Reglament de policia sanitària mortuòria.
c. Els parterres, les jardineres i altres elements complementaris de naturalesa funerària s’han d’ajustar a les
següents normes:
1. No han d’estar fixos a l’estructura del panteó o unitat d’enterrament, de forma que
dificulti la pràctica dels serveis.
2. No es poden sobrepassar en la seva projecció vertical la zona delimitada de terreny a
la unitat d’enterrament.
3. No es poden situar fora dels marcs de les façanes dels nínxols, de forma que
impedeixin o dificultin l’obertura de la unitat d’enterrament i la pràctica dels serveis
funeraris.
d. Les sepultures han de disposar de biguetes o mènsules de separació entre els diferents nivells d’inhumació,
per tal d’assegurar la possibilitat d’individualització i segellament de trams, així com el suport del personal
que hagi de practicar els serveis funeraris. En tot cas la seva projecció no és inferior a 10 cm.
e. Els elements constructius i complementaris funeraris (lloses, plaques i similars) que hagin de ser objecte de
manipulació han de tenir unes dimensions i pes que permetin al personal encarregat dels serveis funeraris
manejar-los de forma manual i individual, o plural si això és realitzable de forma usual. Han d’estar fabricats
amb material que n’eviti la rompuda o danys al personal com a conseqüència de la pràctica del servei
funerari. Els materials s’han d’ajustar a les característiques que l’empresa municipal, amb caràcter general o
sectorial, hagi establertes com a normalitzades.
f.

Els vials, els accessos, les aceres, les rampes, etc. Han de permetre la pràctica dels serveis funeraris
assegurant l’accés i la maniobrabilitat en funció dels mitjans i les tècniques de treball utilitzats.

g. Les escales d’accés a les criptes han de ser de material resistent a l’estructura del medi ambient i abatibles
o movibles; les instal·lades a capelles i altres construccions d’unitats d’enterrament múltiples s’han d’ajustar
al que estableix la normativa de seguretat i higiene en el treball.
h. A criptes i capelles, l’espai intermedi entre grups de nínxols ha de ser prou ampli com per permetre la
pràctica de serveis funeraris.
i.

L’estructura de les unitats d’enterrament ha de garantir la no emissió d’emanacions o olors o filtracions de
líquids cap a l’exterior.

j.
ARTICLE 21.- Queda prohibida la construcció d’osseres a nínxols. Els actualment existents no s’han d’utilitzar si llur
ubicació o estructura impedeix o dificulta notablement la practica d’inhumacions.
La ubicació d’osseres a sepultures o altres unitats d’enterrament queda condicionada que no es redueixi de tal forma
la distribució de places que impedeixi o dificulti la practica d’inhumacions.
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ARTICLE 22.- Tot projecte de construcció d’unitats d’enterrament, així com els d’ordenació de parcel·les amb
destinació a la seva construcció per tercers, implica determinar les normes complementàries d’ornament que
assegurin la mínima homogeneïtzació de l’entorn urbanístic, així com la normalització de les característiques dels
materials que puguin ser objecte de futura substitució amb motiu de rompuda o deteriorament (lloses, plaques i
similars)
En tot cas, les diferents unitats d’enterrament s’han d’ajustar, pel que fa a les seves característiques constructives i
dimensions, al que estableix el Reglament de policia sanitària mortuòria, la normativa complementària de naturalesa
general o autonòmica i el que preveu el present Reglament.
ARTICLE 23.- Correspon a l’Empresa Municipal, exclusivament, determinar la toponímia dels cementiri, les seves
zones i vials.
CAPÍTOL II. FUNCIONAMENT.
ARTICLE 24.- El cementiri municipal s’ha de dotar de les instal·lacions i els serveis generals necessaris per al millor
compliment de les funcions que tinguin assignades.
Constitueixin serveis generals mínims d’obligada implantació al cementiri municipal els següents:
-

Local destinat al dipòsit i la custòdia de cadàvers abans d’inhumar-los.

-

Sector o espai destinat a l’enterrament de restes humans procedents d’avortaments, intervencions
quirúrgiques, mutilacions, etc.

-

Unitats d’enterrament o, almenys, terreny suficient per construir-les o practicar inhumacions.

-

Fosa i ossera comunes.

-

Local per a serveis administratius i atenció al públic.

-

Capella o lloc per a la practica de cultes.

-

Forn, instal·lació o espai adequat per a la destrucció de orbes o altres objectes que procedeixin de la
pràctica dels serveis funeraris.

-

Lavabos.

-

Vestidor i lavabos de personal.

-

Magatzem per dipositar-hi material i utensilis de manteniment, neteja i prestació de serveis funeraris.

-

Taulell d’anuncis i bústia de suggeriments.

-

Formació bàsica per a primers auxilis.

-

Zona delimitada de reserva d’espai i estacionament exterior.

-

Servei de neteja, conservació i manteniment, vigilància i seguretat; desratització, desinfecció i desinsectació.

-

Subministrament de servei elèctric, d’aigua i telefònic, i evacuació de residuals.

El Cementiri Municipal de Vilafranca de Bonany ha de comptar, a més, amb els següents serveis mínims:
-

Sala de vetlla.

-

Cambres frigorífiques de conservació de cadàvers (ordinaris, judicials).
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-

Local per a farmaciola i primers auxilis.

-

Zona d’espera per al públic, protegida de les inclemències del temps.

ARTICLE 25.- El cementiri municipal ha de romandre obert al públic entre la sortida i la posta de sol. Aquest horari
pot ser modificat, en tot cas i moment, per resolució de l’Empresa Municipal i ha de figurar senyalitzat als accessos.
La limitació de l’horari no ha d’afectar l’entrada de cadàvers judicials.
ARTICLE 26.- A la dependència principal destinada al públic s’ha de col·locar un taulell d’anuncis en què s’exposin
les disposicions i les normes de règim interior de caràcter general que es dictin respecte del servei municipal de
cementiri. Els seus visitants i usuaris s’entenen legalment notificats d’aquestes disposicions i normes, sense altre
requisit que la dita fixació.
ARTICLE 27.- Es pot suspendre l’accés a un cementiri o a determinades zones o serveis d’aquest, o la prestació
d’aquests serveis quan ho aconsellin circumstàncies especials de greus alteracions de les condicions mínimes de
sanitat i seguretat del servei, derivades tant de causa fortuïta com de les actuacions responsables.
ARTICLE 28.- Al cementiri municipal hi ha d’haver una bústia perquè el públic o els usuaris hi dipositin les
reclamacions o els suggeriments que considerin convenients. L’interessat ha d’indicar les seves dades i domicili. En
tot cas, s’ha de facilitar a l’interessat la informació que pertoqui en relació amb el contingut de l’al·legació formulada.
CAPÍTOL III. DE LES UNITATS D’ENTERRAMENT.
ARTCLE 29.- L’Empresa ha de planificar la construcció d’unitats d’enterrament en funció de la demanda existent i
l’espai disponible en els recintes mortuoris.
Les unitats d’enterrament es classifiquen en:
a. Nínxols
b. Sepultures
c. Criptes
d. Capelles
e. Columbaris
f.

Osseres comunes

ARTICLE 30. NÍNXOLS
Són unitats d’enterrament integrades en edificis d’estructura vertical, a les quals són d’aplicació les següents
normes:
a. No es poden construir nínxols de places múltiples; això no obstant poden agrupar-se diversos nínxols
sempre que les places d’enterrament es conservin individualment aïllades.
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b. Els nínxols es construiran en projecció vertical a partir de la rasant del terreny.
ARTICLE 31. SEPULTURES
Són unitats d’enterrament que, partint de la rasant del terreny, es projecten en profunditat, a les quals les
inhumacions es fan superposades i sobre les quals es poden situar túmuls o altres elements constructius de
naturalesa funerària.
Les de nova construcció han de comptar amb una ossera o habitacle destinat al dipòsit de restes. Així mateix, han de
comptar amb trams de separació que facin possible l’existència de compartiments independents que en permetin el
segellament. Cada tram o nivell ha de constar d’una única plaça d’enterrament, o dues de compartimentades.

ARTICLE 32. CRIPTES
Són unitats d’enterrament de la mateixa projecció que les anteriors, dotades de nínxols individualitzats adossats a les
parets i amb un espai o buit central que permet l’accés mitjançant l’escala, sobre les qual es poden ubicar túmuls o
altres elements constructius de naturalesa funerària.
ARTÍCLE 33. CAPELLES
Són unitats d’enterrament construïdes per l’empresa o pel titular del dret funerari, a superfície prèviament delimitada.
Poden estar formades per instal·lacions subterrànies i/o elevades sobre la rasant del terreny, en la qual distribueixen
un nombre de nínxols individualitzats i altres elements constructius complementaris de naturalesa funerària. Si hi ha
projecció subterrània de la construcció, han de disposar d’espai o buit que permeti accedir-hi mitjançant l’escala.
ARTICLE 34. COLUMBARIS
Són unitats d’enterrament integrades en edifici d’estructura vertical, destinades a la inhumació de restes
cadavèriques o cendres mortuòries procedents de la incineració de cadàvers o restes.
La capacitat màxima de cada unitat de columbari és la que permet la identificació de les inhumacions de forma visual,
sense haver de practicar altres manipulacions.
Les urnes o dipòsits de restes i cendres han de figurar identificades de forma indubtable.
ARTICLE 35.- OSSERES COMUNES
Són espais prèviament fixats i delimitats en els quals es dipositen les restes cadavèriques procedents d’unitats
d’enterrament, bé per desig exprés dels familiars o parents, bé perquè ha transcorregut el termini per al que es va
concedir un dret funerari temporal, o procedents de l’escurada i neteja de les fosses comunes, així com de les
efectuades en relació amb la reversió a favor de l’Ajuntament d’unitats d’enterrament, sempre que les familiars o
parents no disposin altra cosa.
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ARTICLE 36.- Als efectes del present Reglament, les parcel·les amb destinació a la construcció futura de qualsevol
tipus d’unitat d’enterrament, sobre les quals s’atorguin drets funeraris perpetus, tenen la consideració d’unitat
d’enterrament, fins i tot abans de la seva construcció, i la seva tipologia es qualifica en funció de la destinació final de
la parcel·la.
ARTICLE 37.- Les unitats d’enterrament, de qualsevol naturalesa, han d’estar perfectament delimitades mitjançant
elements constructius definits i estables.
CAPÍTOL IV. OBRES I CONSERVACIÓ
ARTICLE 38.- Els titulars de drets funeraris perpetus sobre unitats d’enterrament poden realitzar les obres de
condicionament i millora que permetin les normes vigents, després d’obtenir la corresponent llicència municipal.
La tramitació dels expedients de llicències d’obres s’ha d’ajustar al que estableix aquest Reglament i a les normes
municipals urbanístiques. En tot cas ha de figurar a l’expedient l’informe de l’Empresa Municipal, que té caràcter
preceptiu.
La concessió de llicències d’obres, de qualsevol naturalesa, s’ha de comunicar a l’Empresa Municipal.
ARTICLE 39.- Tota llicència d’obres, tant de primera instal·lació com de millora, conservació o reforma, queda
condicionada a l’adopció de les mesures necessàries per a l’adaptació de la unitat d’enterrament a les prescripcions
del present Reglament.
A aquests efectes l’interessat pot sol·licitar, amb caràcter previ, un informe municipal sobre les mesures correctores a
adoptar.
Es denegarà la certificació de final d’obra si es comprova que no s’han dut a terme les mesures d’adaptació
esmentades.
ARTICLE 40.- Sense perjudici de la norma urbanística i del que estableix el present Reglament, constitueixen
condicions generals normalitzades de les llicències d’obres a les quals es refereix l’article anterior les següents:
a. L’Ajuntament i l’Empresa Municipal no assumeixen cap relació de naturalesa juridico-laboral o
administrativa amb el personal dependent del contractista durant el període de realització de les obres, ni en
acabar aquestes.
b. L’Ajuntament i l’Empresa Municipal no assumeixen cap responsabilitat respecte de la custòdia de materials,
estris i altres elements adscrits a la construcció durant l’execució de les obres.
c. En tot cas, les obres s’han d’ajustar al que estableix el present Reglament, el de policia sanitària mortuòria i
les seves disposicions complementàries generals o autonòmiques.
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d. L’Ajuntament es reserva el dret de denegar o proposar la modificació d’un projecte de nova construcció i/o
obres de conservació i millora, si considera que altera la imatge de conjunt del cementiri i el seu decòrum i
serietat, o atempta contra la seguretat o la viabilitat del servei municipal.
e. Els promotors, contractista o tècnic-director, si s’escau, han de posar en coneixement de l’Empresa
Municipal la data d’inici i acabament de les obres. A més, han de disposar, a peu de les obres i al llarg de la
seva execució, de la documentació acreditativa de la llicència i de les seves circumstàncies, a disposició de
l’autoritat municipal i funcionaris competents.
f.

Mentre duri l’execució de les obres, el contractista, promotor o tècnic-director de les obres, si s’escau, ha de
complir les instruccions que rebi de l’Empresa Municipal, sota la seva responsabilitat, per tal d’assegurar
una adequada prestació dels serveis municipals, la protecció dels drets individuals i l’exercici de les que
corresponguin al públic en general, incloent-hi la suspensió, amb caràcter temporal, quan ho requereixi
l’interès del servei.

g. Els materials i els estris s’han d’apilar i situar de forma que no impedeixin la circulació del públic ni dificultin
la prestació dels serveis funeraris. En tot cas no han d’envair altres unitats d’enterrament, vials o zones
enjardinades.
h. Les restes de materials de construcció, així com d’altres residus sòlids procedents de treballs de neteja,
manteniment, millora o ornament, s’han de retirar tot d’una en acabar les obres i s’han de dipositar
exclusivament als llocs assenyalats amb aquesta finalitat per l’Empresa Municipal.
i.

L’horari d’execució o treballs, de qualsevol naturalesa, s’ha d’ajustar al que estableix l’article 25 d’aquest
Reglament, llevat d’autorització especial de l’Empresa Municipal.

j.

Un cop finalitzats els treballs o les obres els titulars de les corresponents llicències o autoritzacions estan
obligats netejar totalment la unitat d’enterrament i la zona immediata que n’hagi resultat afectada.

k. En cap cas es pot suprimir o alterar la numeració o identificació de la unitat d’enterrament establerta, ni
modificar-ne el format o disseny, que ha de resultar perfectament visible.
l.

Es pot denegar llicència d’obres de construcció, conservació o millora quan per la seva ubicació les places
d’inhumació estiguin, per excés o per defecte en la seva altura, profunditat, embocadura o accessos, fora de
la possibilitat de practicar-hi serveis funeraris amb els mitjans ordinaris del servei; llevat que el titular del dret
funerari hi incorpori les oportunes mesures correctores o els mitjans tècnics per a la practica d’aquests
serveis.

m. Els particulars no poden construir unitats d’enterrament si la parcel·la no ha estat prèviament replantejada i
partionada pels serveis de l’Empresa Municipal.
n. No s’autoritzen obres o la col·locació d’elements complementaris de naturalesa funerària que abracin dues
o més unitats d’enterrament, llevat que la totalitat dels titulars de drets funeraris hi doni la seva conformitat i
justifiqui la naturalesa de la seva petició.
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o. La Batlia pot, mitjançant resolució, disposar la retirada d’elements complementaris funeraris i la substitució
d’esteles o epitafis que alterin les condicions de serietat i respecte que han de prevaler a les instal·lacions i
els serveis mortuoris, posant-los a disposició dels titulars de la unitat d’enterrament.
p. Els titulars de drets funeraris sobre unitats d’enterrament que amb motiu de la realització de qualsevol tipus
d’obres o treballs causin danys o perjudicis a altres unitats, als béns, a les instal·lacions i serveis públics
municipals i a tercers, en general, estan directament obligats a reparar-los.
ARTICLE 41.- No es realitzen serveis funeraris a una unitat d’enterrament en la qual s’hagin efectuat obres fins que
no s’acredita el corresponent certificat d’acabament d’aquestes, de les quals s’estén diligència al títol corresponent.
ARTICLE 42.- L’Empresa Municipal ha de donar compte a l’Ajuntament de les obres que es realitzin sense acreditar
la disponibilitat de l’oportuna llicència municipal, als efectes previst a la legislació vigent.
ARTICLE 43.- Els qui siguin titulars de drets sobre parcel·les destinades a la construcció d’unitats d’enterrament han
de realitzar les obres, després d’obtenir l’oportuna llicència municipal, en el termini de dos anys des de l’adjudicació
del dret funerari sobre aquestes. Un cop transcorregut el dit termini s’ha de notificar als interessats que disposen d’un
termini d’un mes, a partir de la data de la comunicació, per al·legar el que considerin convenient. Podent sol·licitar
prorroga per un termini no superior a un any sempre que justifiqui la petició. Si no es realitzen les obres de
construcció en el termini inicial o la seva prorroga, la parcel·la reverteix a l’Ajuntament i el dret funerari atorgat
caduca, sense dret a cap compensació o indemnització.
ARTICLE 44.- La llicència d’obres és substituïda per l’autorització de l’Empresa Municipal en els següents supòsits:
-

Col·locació de làpides en unitats d’enterrament.

-

Col·locació de creus, esteles i altres elements funeraris similars de caràcter complementari.

-

Gravat a làpides existents de noves inscripcions o epitafis.

-

Neteja d’unitats d’enterrament, sempre que no impliqui deixar al descobert fèretres o dipòsits de cadàvers o
restes, així com del seu entorn immediat.

Aquestes autoritzacions es condicionen al manteniment dels criteris de normalització de les característiques dels
materials i les normes d’ornament a què es refereix l’article 22 del present Reglament, aplicable a cada cas.
ARTICLE 45.- Els titulars de drets funeraris estan obligats a realitzar les obres que resultin necessàries per conservar
les unitats d’enterrament en perfectes condicions de seguretat, sanitat, i ornament, i queden directament obligats a
executar les obres i reparar els danys causats a altres unitats, als béns, a les instal·lacions i serveis públics
municipals i a tercers en general, sense perjudici, si s’escau, que l’Administració municipal els realitzi a compte i
càrrec seu per via d’execució subsidiària.
92
Plaça Major, 1 – 07250 Vilafranca de Bonany – Illes Balears
Tels. 971832107 – Fax 971832108
E-Mail: ajuntament@ajvilafrancadebonany.net

CAPÍTOL V. DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
ARTICLE 46.- No es realitzen serveis funeraris que impliquen obertura d’unitats d’enterrament fins que no ha passat
un any des de la darrera inhumació practicada en aquestes, llevat que les places d’inhumació siguin individualitzades
o independents i es trobin segellades.
Si atesa la causa de la defunció es reben instruccions o recomanacions concretes de l’autoritat sanitària o judicial
competent, es requereix informe i/o autorització previs de l’esmentada autoritat per obrir la unitat d’enterrament.
S’exceptuen del requisit de termini les exhumacions següents:
a. Les decretades per resolució judicial.
b. Les dels cadàvers que s’han embalsamat o s’hagin d’embalsamar en el moment de l’exhumació.
ARTICLE 47.- En els supòsits d’exhumacions, trasllats i escurades és necessària la presència del sol·licitant del
servei o de qui n’acrediti la representació.
ARTICLE 48.- Els serveis funeraris es presten dins de l’horari que l’Empresa Fita 2020 SLU tingui establert amb
aquesta finalitat, sense perjudici dels extraordinaris originats per catàstrofe o calamitat pública, problemes sanitaris o
una altra causa d’urgència.
No es realitzen exhumacions, trasllats i escurades entre el quinze de juny i el quinze de setembre, llevat de resolució
judicial.
ARTICLE 49.- Si amb motiu de l’exhumació de cadàvers, per qualsevol causa, s’aprecia un deteriorament notable del
fèretre s’ha de substituir per un altre, llevat que es doni alguna de les circumstàncies previstes per l’art. 52 del present
Reglament. En aquest cas el cost és a càrrec del sol·licitant del servei funerari.
ARTICLE 50.- L’Empresa Fita 2020 SLU es reserva el dret de comprovar l’estat de les unitats d’enterrament
afectades per la sol·licitud de prestació de serveis funeraris. Si s’aprecia que no compleixen les condicions de
seguretat o sanitàries mínimes exigibles, l’empresa designada per prestar els serveis funeraris s’haurà d’abstenir
d’iniciar la prestació del servei mentre els titulars de la unitat no adoptin les mesures correctores oportunes,
circumstància que s’ha de notificar, per la via més ràpida, al sol·licitant.
ARTICLE 51.- Si amb motiu de la prestació de serveis funeraris es produeix el trencament de plaques, tapes de
nínxol o altres elements constructius o materials funeraris han de ser reposats a compte i a càrrec de l’empresa
designada per prestar el servei. Tal responsabilitat ha de ser assumida pel titular del dret funerari quan el trencament
o la deterioració tingui el seu origen en: el mal estat de conservació dels materials o de la mateixa unitat
d’enterrament, la inadaptació de l’estructura de la unitat d’enterrament o dels materials utilitzats a les prescripcions
del present Reglament. En aquest cas, si l’empresa disposa dels materials i no incideixi en el normal
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desenvolupament de la prestació dels serveis funeraris programats, els ha de reposar a compte del titular de la unitat
d’enterrament.
ARTICLE 52.- No s’han de realitzar serveis quan la seva prestació impliqui l’exhumació de més de dos cadàver
o, si s’escau, quan la inspecció sanitària disposi la suspensió del servei atès l’estat d’aquests.
Si un cop iniciada la prestació de serveis es comprova que la unitat o unitats d’enterrament no compleixen les
condicions esmentades a l’art. 50 s’ha de disposar la suspensió dels treballs fins que els titulars no adoptin les
mesures correctores oportunes. Escau també suspendre el servei quan es comprovi la manca de capacitat suficient
per practicar la inhumació.
La mateixa actuació de suspensió s’escau quan es comprovi que els nínxols individuals no disposen de les
dimensions adequades per introduir-hi el fèretre; en el supòsit que l’estructura i la situació de les osseres o
columbaris no permetin introduir-hi l’urna o la caixa de restes o cendres, i quan es doni la circumstància a la qual es
refereix l’art. 21 del present Reglament.
Si es comprova la destrucció del fèretre i l’embolcall del cadàver i aquest no es pot col·locar en un nou dipòsit sense
extreure’l a la superfície, a causa de les característiques de la unitat d’enterrament, s’ha de suspendre el servei.
Així mateix, escau suspendre el servei d’escurades quan un cop iniciat es comprovi que no ha finalitzat el procés de
destrucció de la matèria orgànica, per la qual cosa la qualificació de restes és improcedent.
ARTICLE 53.- La prestació de serveis s’ha de sol·licitar per escrit a l’Empresa FITA 2020 SLU. A la sol·licitud hi ha de
constar, com a mínim: servei sol·licitat, identificació del sol·licitant, acreditació del seu dret a disposar dels cadàvers i
les restes que són objecte del servei, identificació d’aquestes, unitat o unitats d’enterrament afectades, conformitat
dels titulars d’aquestes i autoritzacions reglamentàries.
L’Empresa FITA 2020 SLU autoritza la prestació del servei. Si aquest és denegat ho ha de notificar al sol·licitant, amb
expressió de la causa i les anomalies que s’hagin de reparar i concedint-li un termini de quinze dies. Si transcorre
aquest termini sense que s’hagin reparat les anomalies, la sol·licitud es cancel·la i arxiva, sense altre tràmit.
S’ha de comunicar al peticionari del servei funerari la data i hora prevista per a la pràctica i, si escau, a l’entitat
asseguradora que hi pugui resultar interessada perquè deté la titularitat del dret funerari perpetu sobre la unitat
d’enterrament en què s’ha practicat.
ARTICLE 54.- L’Empresa FITA 2020 SLU ha de dur registres dels serveis que es prestin dins el cementiri municipal,
en els quals han de constar, com a mínim: dades del sol·licitant, naturalesa del servei, liquidació dels drets aplicables
i altres circumstàncies que, en cada cas, es considerin pertinents.
Cada suport de registre s’iniciarà amb l’oportuna diligència, figurant els seus fulls correlativament numerats i
segellats.
Tot allò sense perjudici dels registres i demés controls que exigeixi la legislació en vigor.
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ARTICLE 55.- Els serveis s’han de prestar per rigorós ordre de sol·licitud, sempre que hom disposi de les
corresponents autoritzacions administratives i no es doni cap causa que impliqui suspensió del servei, d’acord amb el
que disposa el present Reglament.
Constitueixen excepcions al principi ressenyat:
1. En el supòsit d’inhumacions.
a. L’apreciació de signes de descomposició en un cadàver subjecte a règim de custòdia.
b. Els cadàvers que compleixin la condició d’infectocontagiosos o afectats per contaminació radioactiva.
2. En els casos d’exhumacions, trasllats i escurades.
a. Les que s’hagin de realitzar en unitats d’enterrament sobre les quals hagi transcorregut el termini de
concessió de drets funeraris temporals o integrades en construccions la titularitat de les quals detinguin les
entitats asseguradores segons el que estableix el capítol XIII del present Reglament.
b. Les que resultin necessàries atesa la urgència respecte de la previsió d’inhumació.
c. Aquelles sobre les quals s’hagi sol·licitat i/o obtingut llicència d’obres.
d. Els supòsits als quals fan referència els articles 17, 18, i 22 del present Reglament.
3. En relació amb qualsevol servei funerari.
a. Quan es donin circumstàncies de catàstrofe o calamitat pública o altres d’especial incidència en la
sensibilitat de la comunitat, d’acord amb les instruccions dictades per la Batlia.
b. Els serveis requerits per disposició judicial.
L’Empresa Fita 2020 SLU pot suspendre la pràctica de serveis funeraris durant el termini que consideri oportú,
d’acord amb les possibilitats del servei, quan es donin especials condicions climatològiques que en dificultin
notablement l’execució. En aquest cas ha d’assenyalar nova data i hora per a la seva pràctica.
L’ajornament de la pràctica d’inhumacions només ha d’afectar l’hora prevista per a la seva execució, que s’ha
d’efectuar dins de la mateixa data llevat de causa de força major.
ARTICLE 56.- L’Empresa Fita 2020 SLU i les empreses prestadores dels serveis funeraris no assumeixen cap
responsabilitat de les joies, els elements de vestuari i els complements que figurin incorporats al cadàver llevat
que, si se n’ha presentat relació, aquesta la constati i el fèretre i el cadàver no puguin ser objecte d’accés o
manipulació per part de tercers.
ARTICLE 57.- Qualsevol anomalia, incidència o suspensió del servei s’ha de comunicar tot d’una als sol·licitants per
la via més ràpida, indicant-se la naturalesa i les mesures correctores a adoptar, sense perjudici de la seva constància
per escrit.
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ARTICLE 58.-. Per l’autorització de prestació de serveis es requereix la presentació de la documentació
reglamentària i, en concret:
A.- Custòdies:
1. Cadàvers, restes, membres i fetus
1. Conduccions ordinàries: certificat de defunció o llicència d’enterrament o autorització judicial
2. Trasllats: a més de la documentació anterior, autorització sanitària
3. Trasllats procedents de l’estranger: a mes de la documentació dels punts 1 y 2, autorització de
SANITAT EXTERIOR
2. De Cendres
1.

Certificat d’incineració

B.- Inhumacions
1. Llicència d’enterrament o autorització judicial i títol de dret funerari
C.- Exhumacions i escurades
1. Per ser reinhumades dins el mateix cementiri: Autorització de Batlia, títol del dret funerari d’origen i
de destinació, i permís judicial si cal
2. Per ser reinhumades a un altre cementiri a més de la documentació anterior, autorització sanitària
Aquesta documentació serà presentada a l’empresa Fita 2020 SLU amb una instància sol·licitant el servei,
firmada pel representant familiar i acompanyada de fotocòpia del DNI.
Una vegada presentada s’emetrà una autorització de prestació de serveis. Finalitzat el mateix es tornarà a
l’empresa Fita 2020 SLU aquesta ordre signada per l’empresa que l’hagi efectuat.
No es podrà efectuar cap tipus de servei dins el cementiri que abans no sigui autoritzat.
ARTICLE 59.- Les empreses prestadores dels serveis funeraris han de disposar dels següents materials:
-

Fèretres d’una única qualitat

-

Sacs impermeables de recollida

-

Fèretres de trasllat

-

Urnes de restes

-

Plaques i/o materials de picapedrer que resultin imprescindibles per practicar serveis funeraris.

S’han de destinar a cobrir els serveis funeraris quan, amb motiu de la seva execució, es detectin mancances o
anomalies de fàcil correcció que, si no es reparen, impliquen la suspensió del servei.
El cost dels dipòsits fúnebres o materials és a càrrec del sol·licitant del servei.
ARTICLE 60.- A tots els efectes prevists en el present Capítol té la consideració d’interessat, a efectes de
notificacions i altres comunicacions, la persona o les persones que hagin sol·licitat la prestació del servei
funerari.
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CAPÍTOL VI. RECOLLIDA, DIPÒSIT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS
ARTICLE 61.- La recollida de residus sòlids que es produeixin al cementiri municipal correspon a l’Empresa Fita
2020 s.l.u o a l’empresa prestadora dels serveis, que ha de percebre les contraprestacions que pertoquin per via
tarifària i s’ha de dur a terme en la forma establerta al Reglament de policia sanitària mortuòria de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
CAPÍTOL VII. NETEJA I MANTENIMENT
ARTICLE 62.- Correspon a l’empresa Fita 2020 s.l.u l’assegurança dels serveis de neteja i manteniment de les
dependències, les instal·lacions, els serveis, les vies i els espais lliures públics del cementiri municipal.
Aquests serveis els pot prestar de forma directa o mitjançant contracte o conveni amb tercers.
CAPÍTOL VIII. VIGILÀNCIA I SEGURETAT.
ARTICLE 63.- Sense perjudici de poder-lo encomanar a l’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U, corresponen a
l’Ajuntament la vigilància i la seguretat del cementiri municipal, les seves instal·lacions, dependències, serveis, espais
i vies públiques.
Aquests serveis comprenen:
a. Control d’obres
b. Control de l’estat de conservació i ornament
c. Control d’ús i comportament d’usuaris i visitants
d. Protecció de persones i béns
ARTICLE 64.- Ni l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany ni l’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U es responsabilitzen
dels danys que puguin sofrir les unitats d’enterrament i els elements constructius complementaris de natura funerària
com a conseqüència de força major o actuacions negligents, de culpa o dolor de tercers.
CAPÍTOL IX. DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS I DEL PÚBLIC
ARTICLE 65.- Els usuaris i el públic en general concurrent al cementiri municipal estan obligats a:
a. Utilitzar el mobiliari urbà i instal·lacions en la forma adequada.
b. No envair zones enjardinades.
c. Circular exclusivament per les vies o zones per a vianants, sense accedir als espais delimitats com a unitats
d’enterrament, llevat dels titulars de drets funeraris sobre aquestes.
d. Dipositar els residus sòlids que produeixin als recipients, contenidors o espais habilitats a aquest fi.
e. Observar la normativa, la senyalització i la resta d’indicacions en matèria d’ordenació i funcionament dels
serveis.
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f.

No accedir, llevat de requeriment o autorització del personal del servei, a les zones, els serveis o les
dependències tancades al públic.

g. No extreure del recinte del cementiri cap element o material, sense l’autorització prèvia de l’Empresa.
h. Observar, en tot cas, les instal·lacions i les recomanacions que els formulin els responsables del servei.
El públic en general té dret a accedir als serveis i usar-los en la forma prevista en el present Reglament, així com a
formular les reclamacions i les queixes que consideri oportunes i rebre la informació i l’assistència administrativa que
pertoqui.
Tenen la consideració d’usuaris, als efectes prevists en el present capítol, els que detenen la titularitat de drets
funeraris i les persones que han instat la prestació de servies de la mateixa naturalesa.
ARTICLE 66.- Els visitants i els usuaris dels serveis del cementiri municipal s’han de comportar amb el respecte que
mereix el recinte i la seva destinació; en cas contrari s’expulsaran els qui en pertorbin la tranquil·litat i l’ordre, sense
perjudici de les sancions administratives que puguin correspondre o, si s’escau, passar el tant de culpa a l’autoritat
competent.
ARTICLE 67.- Queda prohibida l’entrada i la circulació de tota classe de vehicles. Això no obstant, en casos concrets
i justificats, l’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U pot expedir autorització especial en què ha de constar identificat el
vehicle, la destinació i el recorregut.
ARTICLE 68.- Queden prohibits l’accés i la circulació d’animals, acompanyats o no pels seus propietaris o
posseïdors, pel cementiri municipal. Els cans acreditats com a guies de deficients visuals hi poden circular sense cap
autorització.
ARTICLE 69.- Els visitants al cementiri municipal i els usuaris dels serveis i les instal·lacions que hi estan integrats
han de ser responsables dels danys que hi causin i els han de reparar.
ARTICLE 70.- L’obtenció de reportatges fotogràfics, cinematogràfics o televisius al cementiri municipal, així com la
realització de dibuixos i pintures i altres pràctiques similars, requereix autorització expressa de l’Empresa municipal
Fita 2020 S.L.U.
ARTICLE 71.- El control de l’ús i el comportament d ‘usuaris i visitants correspon a l’Empresa municipal Fita 2020
S.L.U, sense perjudici de les competències de l’Administració.
CAPÍTOL X. DEL CULTE
ARTICLE 72.- Els serveis mortuoris s’han d’efectuar al cementiri municipal sense cap discriminació per raó de religió.
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ARTICLE 73.- Els actes de culte o ritus religiosos han de ser els que resultin de la voluntat del difunt o els que la
família o parents decideixi, sempre que els interessats disposin de ministre de la confessió religiosa al culte del qual
pretenguin practicar.
ARTICLE 74.- Els actes de culte es poden realitzar abans o després de la inhumació o exhumació, sobre la unitat
d’enterrament o a les capelles o llocs destinats a aquest efecte al cementiri municipal, segons convingui als
interessats.
La realització dels ritus funeraris s’ha d’ajustar a les següents normes:
d. S’han d’adequar als horaris de prestació de serveis als cementiri municipal.
e. No han d’alterar o dificultar la prestació dels altres serveis.
f.

La pràctica de cultes que excedeixin del simple panegíric, respons o pràctica similar, o impliquin l’ocupació
de llocs comuns destinats al culte, s’ha de comunicar amb la deguda antelació a l’Empresa municipal Fita
2020 S.L.U, per tal d’assegurar la necessària coordinació i funcionament dels serveis.

ARTICLE 75.- L’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U ha de facilitar la pràctica de cultes o ritus religiosos, de qualsevol
naturalesa, habilitant els espais o local adequats i procurant que resultin d’utilització comuna per a les diferents
confessions religioses, sense perjudici de continuar mantenint les capelles destinades al culte catòlic.
CAPÍTOL XI. DELS DRETS FUNERARIS
SECCIÓ 1a. CONCEPTE I CLASSIFICACIÓ
ARTICLE 76.- Es poden concedir drets funeraris sobre les unitats d’enterrament al cementiris municipal que, com a
béns de domini i servei públic, s’integren en el patrimoni municipal, les quals poden tenir tants titulars o cotitulars com
places d’enterrament tingui la unitat de la qual es tracta.
L’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U pot concedir drets funeraris temporals sobre les dites unitats d’enterrament.
El dret funerari es limita a l’ús de la unitat d’enterrament, exclòs de tota transacció mercantil.
ARTICLE 77.- El dret funerari pot adoptar les següents modalitats:
a. Perpètua: confereix la facultat d’inhumació, exhumació i trasllat, escurades i neteges, així com la realització
d’obres de construcció, conservació, millora i ornament, sense més limitacions que les establertes en el
present Reglament i la resta de normes d’aplicació.
b. Temporal: atorga l’ús d’unitats d’enterrament per a la inhumació i la custòdia de cadàvers i restes, depenent
del període de temps, trasllat, exhumació, escurada, neteja i obres de conservació, amb la corresponent
autorització prèvia.
c. Comú: implica el dret d’inhumació a unitats d’enterrament comunes (fosses i osseres)
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SECCIÓ 2a. DRETS FUNERARIS PERPETUS
SUBSECCIÓ 1a. ADJUDICACIÓ
ARTICLE 78.- Els qui es trobin interessats en l’adjudicació de drets funeraris perpetus sobre unitats d’enterrament ho
han de sol·licitar mitjançant escrit presentat a l’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U, que indiqui expressament el tipus
d’unitat seleccionats.
L’adjudicació dels drets funeraris perpetus correspon a l’Ajuntament, a proposta de l’Empresa municipal Fita 2020
S.L.U
ARTICLE 79.- A aquests efectes l’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U ha de dur un registre especial de sol·licituds en
què constin, com a mínim: número i data d’entrada, peticionari, tipus d’unitat d’enterrament i interessada i decisió
adoptada.
Aquest registre especial pot ser únic o diversificat per tipologia d’unitats d’enterrament i/o zona del cementiri; la seva
estructura, format i suport tècnic ha de ser el que, en cada moment, s’ajusti a l’organització, la racionalització i la
tecnificació administratives.
S’hi han d’inscriure, per rigorós ordre de prestació, les corresponents sol·licituds.
Cada suport de registre s’ha d’iniciar amb l’oportuna diligència i els seus fulls han de figurar correlativament numerats
i segellats.
ARTICLE 80.- La proposta d’adjudicació de drets funeraris perpetus es realitza en funció de les disponibilitats, per
rigorós ordre d’inscripció en el registre especial al qual es refereix l’article anterior, atesa la naturalesa de la petició i
el cementiri seleccionat pels interessats.
Això no obstant, tenen dret preferent els residents al terme municipal.
ARTICLE 81.- Quan es disposi d’unitats d’enterrament d’un tipus i en un cementiri determinat s’ha de comunicar als
interessats, conformement al que s’estableix a l’article anterior, tal disponibilitat, i concedir-los un termini de quinze
dies hàbils, comptats a partir del següent al de la notificació, perquè compareguin a les oficines de l’Empresa
municipal Fita 2020 S.L.U per ratificar-se en la sol·licitud i, en tal cas, aportar la documentació d’identificació de la
persona o persones a nom dels quals ha de figurar la titularitat de l’adjudicació, així com acreditar l’ingrés dels drets
corresponents.
Si transcorre l’esmentat termini sense que es realitzi la compareixença i l’acreditació de l’ingrés s’entén que
l’interessat desisteix de la seva petició i s’ha de fer la corresponent anotació de cancel·lació en el registre
corresponent, sense altre tràmit.
ARTICLE 82.- En els casos de reconeguda necessitat es poden atorgar drets funeraris perpetus a títol individual,
prescindint dels establerts a l’article anterior, després de resolució de la Batlia.
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A aquest efecte s’ha de formalitzar l’oportú expedient d’urgència, en el qual de forma indubtable es justifiqui
l’excepcionalitat en funció de la causa al·legada. No es considera urgència quan el difunt o els familiars que hi visquin
o en depenguin disposin d’unitat d’enterrament en el cementiri municipal.
Són supòsits de reconeguda necessitat els inclosos als articles 17, 18 i 19 del present Reglament.
Per tal d’atendre els casos de necessitat, de cada bloc, illa, etc. D’unitats d’enterrament de nova construcció s’ha de
reservar, com a mínim i inicialment, un deu per cent de la seva capacitat per a tal fi. Quan les previsions de
disponibilitat d’unitats d’enterrament, a curt o mitjà termini, ho aconsellin, el Ple municipal pot acordar la reserva d’un
percentatge major o de la totalitat d’aquestes, per atendre els casos d’urgència.
ARTICLE 83.- En els supòsits de catàstrofe, calamitat pública o altres circumstàncies d’especial incidència en la
sensibilitat de la comunitat, la Batlia adoptarà les mesures que estimi oportunes.
ARTICLE 84.- Les adjudicacions de drets funeraris perpetus disposen del termini d’un mes des de la data
d’adjudicació per formular les al·legacions o reclamacions que considerin convenients en relació amb l’estructura i
l’acabat de la unitat d’enterrament assignada, per tal d’adoptar les mesures correctores oportunes, tot això sense
perjudici de la responsabilitat que escaigui respecte del sanejament per vicis o defectes ocultes de la construcció o
materials.
ARTICLE 85.- Poden sol·licitar l’adjudicació de drets funeraris qualsevol persones físiques o jurídiques, públiques o
privades.
En el supòsit de persones jurídiques, han de fer constar a la sol·licitud, el destí de la unitat d’enterrament i l’ús previst
dels drets funeraris, condicions que no poden ser alterades sense la prèvia autorització de l’Empresa municipal Fita
2020 S.L.U
SUBSECCIÓ 2a. DELS TÍTOLS I EL SEU ÚS
ARTICLE 86.- Del dret funerari perpetu sobre unitats d’enterrament en queda constància mitjançant inscripció al
Registre municipal de titulars d’unitats d’enterraments, del qual hi ha còpia al cementiri municipal respecte de les
unitats integrades a cadascun, i s’expedeixen tants de títols com titulars o cotitulars té la unitat d’enterrament.
Aquests títols, que han de ser el reflex individual del Registre municipal de titulars, han de contenir, entre d’altres
dades: identificació de la unitat d’enterrament i cementiri de la seva ubicació sobre la qual s’atorguen els drets
funeraris; dades del titular o cotitulars; espai reservat per a constància de les inhumacions, exhumacions i escurades
realitzades, així com per a la diligència a la qual fa referència l’art. 41 del present Reglament; extracte de les
disposicions a què es refereixen les seccions 2a i 3a del present capítol, i la resta de normativa que es consideri
oportuna.
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ARTICLE 87.- L’ordre d’inscripció dels cotitulars, en els supòsits de cotitularitat, s’ha d’ajustar al manifestat per
l’interessat o interessats en sol·licitar l’adjudicació dels drets funeraris sobre una unitat d’enterrament. En els supòsits
de successió mortis causa, si no existeix acord entre els cotitulars, s’ha de respectar l’ordre testamentari. En el cas
de successió intestada s’ha d’aplicar entre els hereus forçosos el criteri de prioritat per graus i dins aquests té
preferència el major d’edat. En els casos no prevists, preval la proximitat del grau en l’ordre successori.
ARTICLE 88.- Quan per qualsevol motiu un títol pateix deteriorament, així com en els supòsits de pèrdua o
sostracció, se’n pot sol·licitar-se un duplicat.
ARTICLE 89.- En tot moment els títols han de figurar actualitzats pel que fa a la titularitat del dret funerari. Els titulars
o cotitulars estan obligats a donar compte dels seus canvis de domicili a l l’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U, per
escrit o mitjançant compareixença. Són a compte dels interessats els perjudicis que es puguin derivar de
l’incompliment de la present norma.
ARTICLE 90.- Cal presentar un títol de la unitat d’enterrament per sol·licitar la prestació de qualsevol tipus de serveis
funeraris als cementiri municipal.
L’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U ha de fer constar en els títols les successives inhumacions, exhumacions i
escurades realitzades a la unitat d’enterrament corresponent.
ARTICLE 91.- Es pot autoritzar la pràctica d’inhumacions a la unitat d’enterrament malgrat que els interessats no
aportin el títol que empari els drets funeraris perpetus sobre aquesta en els següents casos:
a. Pèrdua o sostracció del títol.
b. Trobar-se en termini de tramitació de la transmissió, sigui quina sigui la seva causa.
c. Qualsevol altra circumstància similar que impossibiliti o dificulti la presentació del títol.
L’autorització correspon a l’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U, després de les oportunes comprovacions respecte
de la condició de legítim interessat del peticionari. El peticionari de la inhumació indeguda és el responsable
d’aquesta.
L’autorització ha d’establir el termini que es concedeix per reparar l’anomalia, sol·licitar l’expedició de duplicat o
presentar el títol a l’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U per anotar-hi la inhumació practicada.
ARTICLE 92.- En el supòsit que es detecti qualsevol situació il·legal o anòmala en el títol que es presenti, aquest ha
de ser retingut per l’administració del cementiri municipal, que ha de lliurar un document o cèdula acreditativa de tal
circumstància a la persona a la qual se li retingui, amb expressió de la causa o les causes en què es fonamenta tal
actuació preventiva, així com del termini per reparar les anomalies.
SUBSECCIÓ 3a. DE LA SEVA TRANSMISSIÓ
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ARTICLE 93.- El dret funerari perpetu sobre unitats d’enterrament és transmissible per actes inter vivos o mortis
causa, amb l’autorització prèvia de la Batlia, a proposta de l’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U.
Fora dels supòsits establerts a la present Secció no es reconeixen altres causes de transmissió de drets funeraris
d’ús perpetu sobre unitats d’enterrament, llevat de resolució judicial.
ARTICLE 94.- La transmissió per actes inter vivos només es pot realitzar a títol gratuït i a favor de:
a. Ascendents i descendents en línia recta, col·laterals fins el quart grau per consanguinitat o segon per afinitat
i cònjuge del titular.
b. A favor d’altres cotitulars del mateix dret funerari.
En tot cas la cessió s’ha de sol·licitar per escrit, s’ha d’acreditar la concurrència d’algun dels supòsits descrits i els
interessats s’han de ratificar posteriorment mitjançant compareixença davant l’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U o
presentant document que l’acrediti fefaentment. A l’expedient hi ha de constar, així mateix, l’acceptació dels
cessionaris i la comunicació als altres cotitulars, si n’hi ha, a efectes de mer coneixement de la cessió realitzada.
ARTICLE 95.- La transmissió per mortis causa es regeix per les següents normes:
Els hereus i legataris o qualsevol d’ells disposa d’un termini de dos anys des de la defunció del titular per formular la
sol·licitud de transmissió.
La sol·licitud de transmissió es formula per escrit davant l’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U i s’ha d’acreditar, per
qualsevol dels mitjans admesos en dret. La defunció del causant i la condició d’hereu o legatari del sol·licitant, sense
perjudici dels drets que, si s’escau, corresponguin als usufructuaris.
Constitueixen, entre d’altres, mitjans probatoris:
-

Successió testada: certificat de defunció, del Registre general d’últimes voluntats, i còpia autèntica del
testament. L’anterior documentació pot ser substituïda per la presentació de l’escriptura de manifestació i
acceptació d’herència.

-

Successió intestada: actuació de declaració judicial d’hereus abintestat, acta notarial de notorietat de
declaració d’hereus abintestat o, si no n’hi ha, certificat de defunció, del Registre general d’últimes voluntats,
acreditació de la condició d’hereus (llibre de família, informació testifical, etc.), respectant l’ordre successori
previst en el Codi civil.

-

L’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U retén els títols de drets funeraris d’ús perpetu el darrer titular dels
quals hagi mort i adverteix el portador d’aquest de tot quan estableix el present article mitjançant el
lliurament d’un document o cèdula acreditativa de tal circumstància.

ARTICLE 96.- Els cessionaris se subroguen plenament en els drets i les obligacions del cedent o dret havent.
Les transmissions de drets funeraris s’entenen atorgades sense perjudici de tercers.
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A aquest efecte, els cessionaris o cohereus han de tenir en compte que el nombre de places d’enterrament no pot
excedir del de places d’aquesta.
ARTICLE 97.- L’Ajuntament pot esdevenir titular dels drets sobre unitats d’enterrament, després de la renúncia
dels seus titulars. En aquest cas l’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U i/o l’Ajuntament ha de valorar la unitat per
abonar-la al titular o titulars renunciants. L’anterior possibilitat no implica obligatorietat per part de l’Ajuntament i/o
Empresa municipal Fita 2020 S.L.U pel que fa a la reversió i subsegüent abonament dels drets. En tot cas, pel
que fa a la se va idoneïtat i conveniència hom s’ha d’ajustar a l’expedient que s’instrueixi amb aquesta finalitat.
SUBSECCIÓ 4a. DRETS I OBLIGACIONS DELS TITULARS.
ARTICLE 98.- Constitueixen facultats dels titulars de drets funeraris perpetus sobre unitats d’enterrament:
a. El lliure accés a la unitat d’enterrament durant l’horari fixat a l’art. 25 d’aquest Reglament.
b. L’exigència de la prestació dels serveis de conservació, manteniment, neteja, vigilància, seguretat i
salubritat dels elements comuns del cementiri.
c. La prestació dels serveis d’inhumació, exhumació, escurada i trasllat de cadàvers i restes respecte de la
unitat d’enterrament, conformement a les possibilitats del servei i d’acord amb el que disposa el present
Reglament.
d. A la informació i l’assistència administrativa per part de l’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U.
e. Que s’adoptin les mesures oportunes per assegurar l’exercici lliure i pacífic dels seus drets.
f.

La realització d’obres de conservació, manteniment, millora o ornament.

g. Qualsevol altres establertes al present Reglament i la resta de normativa complementària.
ARTICLE 99.- En tot cas, el titular o cotitular té dret que siguin inhumats a la unitat d’enterrament adscrita a ell els
cadàvers de les persones que trobi adients, llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents:
a. No disposar la unitat d’enterrament de places lliures.
b. No haver transcorregut els terminis prevists a l’art. 46 del present Reglament i a les disposicions sanitàries.
ARTICLE 100.- Constitueixen obligacions dels esmentats titulars i cotitulars:
a. Tenir a disposició de l’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U i de l’Ajuntament el títol acreditatiu del seu dret.
b. Usar adequadament la unitat d’enterrament.
c. Adoptar les oportunes mesures per ala conservació, el manteniment i la neteja de la unitat d’enterrament,
de forma que no afecti negativament la seguretat, la sanitat, el medi ambient o l’ornament del cementiri,
sense perjudici del que disposa l’art. 61 del present Reglament.
d. Abonar les tarifes i la resta de drets que corresponguin com a conseqüència de la titularitat del dret i de la
prestació dels serveis mortuoris.
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e. Facilitar-se mútuament els cotitulars el gaudi pacífic, normal i total de l’enterrament.
f.

Limitar l’exercici dels seus drets a la zona a la qual es contreu la unitat d’enterrament.

g. Qualsevol altres establertes en el present Reglament i la resta de normativa d’aplicació.
ARTICLE 101.- En el supòsit que la titularitat d’un dret funerari s’atorgui o meriti a favor d’unes quantes persones,
aquestes han de designar un representant davant l’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U a efectes de notificacions,
sense perjudici de la responsabilitat solidària de totes elles. Si no s’efectua formalment tal designació s’entén que
correspon la representació al primer cotitular que figura com a tal en el títol i registre corresponent, o als que el
segueixin si no es localitza.
SECCIÓ 3a. DRETS FUNERARIS TEMPORALS
ARTICLE 102.- Es poden atorgar els següents drets funeraris temporals:
a. Per un període d’entre 1 a 5 anys, que són adjudicats per l’Empresa municipal Fita 2020 S.L.U.
b. Per un període de fins a 99 anys, renovables, que són adjudicats per l’ajuntament a proposta de l’Empresa
municipal Fita 2020 S.L.U
Per a l’adjudicació de drets funeraris temporals entre 1i 5 anys el sol·licitant han de complir alguna de les
circumstàncies següents:
1. No disposar el finat o els familiars que hi convisquin i en depenguin fins a la data d’unitat
d’enterrament als cementeris municipals de Palma i no ser procedent la incoació de l’expedient
d’urgència a què es refereix l’article 82 del present Reglament, perquè no té formalitzada sol·licitud
d’adjudicació o no hi ha unitats d’enterrament disponibles.
2. No poder practicar la inhumació en una unitat d’enterrament de titularitat del finat o dels familiars
que hi hagin conviscut, perquè no ha transcorregut el termini previst des de la darrera inhumació
realitzada o qualsevol altre causa prevista en el present Reglament que la impossibiliti.
3. Complir la condició de transeünt al terme municipal de Vilafranca de Bonany, en funció de les
disponibilitats a mitjà termini d’unitats d’enterrament adscrites a aquest servei.
Per l’adjudicació de drets funeraris temporals per un període de fins 99 anys s’han de complir les prescripcions
establertes en el present Reglament per que fa al registre de sol·licituds i la proposta d’adjudicació. Mentre
subsisteixi el període d’adjudicació, els adjudicataris poden transmetre el citat dret sobre la unitat d’enterrament,
per actes inter vivos o mortis causa, de conformitat amb l’establert en els arts. 93, 94 i 95 del present Reglament.
Els titulars de drets temporals per un període de fins 99 anys tenen, mentre subsisteixi el seu dret, els drets i les
obligacions establertes als art. 98, 99, 100 i 101 del present Reglament.
ARTICLE 103.- Correspon a l’empresa Fita 2020 SLU l’adjudicació del dret funerari temporal d’1 a 5 anys,
després de l’acreditació del dret, conformement al que estableix l’article anterior.
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A aquests efectes l’Empresa Fita 2020 SLU ha de dur un registre especial en què consti, com a mínim,
l’adjudicatari del dret funerari, la inhumació practicada, la unitat d’enterrament assignada, la data inicial del dret
funerari i el terme d’aquest.
S’ha de lliurar al titular del dret funerari temporal document o cèdula acreditativa de la seva condició en què ha
de constar, com a mínim: unitat d’enterrament assignada, dades del titular, inhumació practicada, data inicial i
final del dret funerari i extracte de les disposicions a què es refereix el present capítol.
ARTICLE 104.- Els drets funeraris temporals es concedeixen per terminis de fins a 99 anys, renovables, i d’entre
1 i 5 anys, improrrogables, llevat que es doni algun dels supòsits a què es refereixen els paràgrafs 4t i 5è de l’art.
52 del present Reglament i fins que es reparin les anomalies.
Si el dret és sobre columbaris, el termini d’adjudicació és d’un any com a mínim i cinc com a màxim, segons
interessi al seu titular. En qualsevol cas el termini és improrrogable.
Un cop finalitzat el termini, el titular o cotitulars estan obligats a realitzar l’exhumació i traslladar les restes.
En el supòsit que el dit trasllat no es realitzi se li ha de concedir un termini de quinze dies per reparar la dita
anomalia. Si transcorre el termini sense que s’hagi complert l’ordenat, llevat que es concedeixi pròrroga per raó
de causa major justificada, l’Empresa Municipal Fita 2020 SLU ha de traslladar i dipositar les restes a l’ossera o
fossa comuna. Les despeses ocasionades són a compte dels titulars del dret funerari extingit.
No és d’aplicació el que disposa el paràgraf anterior quan el titular del dret funerari temporal acredita haver
sol·licitat l’adjudicació d’un dret perpetu o temporal per un període de 99 anys, amb dos anys d’antelació, com a
mínim, a la acabament del termini fixat per de naturalesa temporal, i aquest es prorroga fins a l’adjudicació
d’aquell.
En casos degudament justificats (momificats, etc.) l’Empresa Municipal Fita 2020 SLU pot acordar la pròrroga
dels drets funeraris temporals d’entre 1 i 5 anys per una anualitat, ampliable per iguals períodes si subsisteixen
les causes d’excepcionalitat. Aquesta excepció no és aplicable quan l’ocupació de la unitat d’enterrament
correspon a restes cadavèriques.
ARTICLE 105.- Els titulars de drets funeraris temporals estan obligats a comunicar a l’Empresa Municipal Fita
2020 SLU els canvis d’adreça, per escrit o mitjançant compareixença. En el supòsit de mort, els hereus estan
obligats a comunicar tal circumstància amb indicació de qui o quins assumeixen la titularitat del dret. Són a
compte dels interessats els perjudicis que es derivin de l’incompliment de la present norma.
ARTICLE 106.- Queda prohibida la situació de plaques, epitafis o altres elements funeraris a unitats
d’enterrament adscrites a drets funeraris temporals sense l’autorització expressa de l’Empresa Municipal Fita
2020 SLU, la qual ha d’ordenar la retirada dels no autoritzats o la realització d’aquesta per via subsidiària. No
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s’autoritza la realització d’obres de millora i ornament a les dites unitats d’enterrament als titulars de drets
funeraris temporals sobre aquestes.
SECCIÓ 4a. DRETS FUNERARIS COMUNS
ARTICLE 107.- Tota persona pot sol·licitar la inhumació de cadàvers i restes a les fosses i les osseres comunes
del cementiri municipal, després d’acreditar la seva personalitat i els seus drets.
No es presten altres serveis funeraris respecte d’aquestes unitats d’enterrament llevat de disposició judicial.
ARTICLE 108.- Han de ser inhumats d’ofici a la fossa comuna:
a. Els cadàvers de pobres o indigents.
b. Els mancats d’identificació o dels quals no consti l’existència de parents o persones interessades, ni
disposin de drets funeraris, ni disposin de drets funeraris d’ús perpetu al cementiri municipal.
c. Les restes procedents d’inhumacions practicades a unitats d’enterrament de lloguer, els drets temporals
de les quals s’hagin extingit, de conformitat amb l’article 105 del present Reglament.
d. Les restes procedents de revisions derivades d’expedients de caducitat o expropiació de drets funeraris
d’ús perpetu, quan els parents no es personin a l’expedient o no indiquin la unitat d’enterrament i
cementiri en què desitgen que siguin inhumats.
ARTICLE 109.- Correspon a l’Empresa Municipal Fita 2020 SLU ordenar aquestes inhumacions o
reinhumacions. Quan aquestes siguin de part, ha de lliurar al peticionari una cèdula acreditativa de la prestació
del servei, la seva data i identificació de la fossa o ossera en què s’ha practicat, així com d’extracte de les
disposicions del present capítol.
Les inhumacions i les reinhumacions s’han de fer constar en un registre especial, en el qual han de figurar, com
a mínim: identificació del cadàver o restes, causes de la inhumació a aquestes unitats, unitat d’enterrament de
procedència, si s’escau, data del servei i localització de la fossa o ossera comuna.
ARTICLE 110.- La inhumació a fosses i osseres comunes implica la renúncia dels familiars i parents a la
recuperació del cadàver o les seves restes, llevat de disposició judicial.
SECCIÓ 5a. INCIDÈNCIES DE LES ADJUDICACIONS
ARTICLE 111.- Els drets funeraris s’extingeixen per algunes de les causes següents:
a. reversió per haver transcorregut el termini d’adjudicació
b. renúncia del titular
c. caducitat
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ARTICLE 112.- La reversió per haver transcorregut el termini d’adjudicació opera exclusivament sobre els drets
funeraris temporals, en la forma prevista en el present Reglament.
ARTICLE 113.- La renúncia implica l’expressió de la voluntat de l’adjudicatari de cessar senzillament en l’exercici
dels seus drets funeraris, sense que impliqui dret a cap indemnització o compensació, llevat del que disposa l’art.
98 del present Reglament, ni extingeix les responsabilitats en què hagin incorregut el titular o cotitulars.
En el supòsit de cotitularitat, la renúncia d’un dels titulars acreix el dret dels restants.
ARTICLE 114.- Es produeix la caducitat en els següents supòsits:
a. L’estat ruïnós o l’abandonament de la unitat d’enterrament.
b. La no realització de les obres en el terminis prevists a l’art. 45 del present Reglament.
c. La falta de pagament de les tarifes i altres drets, després de requeriment d’abonament.
d. La no formalització de la transmissió del títol en els supòsits de sucessió mortis causa, en els terminis
que estableix l’art. 96 del present Reglament.
e. La concurrència d’alguna de les infraccions a què es refereix l’art. 143 del present Reglament.
Perquè la caducitat produeixi efectes ha de ser declarada.
ARTICLE 115.- La incoació de l’expedient de caducitat s’ha d’ajustar a les normes següents:
1. S’ha de notificar als titulars o, en cas d’haver mort, als seus hereus la incoació, i concedir un
termini de 15 dies hàbils comptats des del següent al de la comunicació perquè al·leguin el que
trobin convenient.
2. Un cop declarada la caducitat s’ha de concedir als titulars o als seus hereus un termini de 15
dies hàbils comptats des del següent al de la notificació de la resolució perquè optin per la
reinhumació de cadàvers i restes que hi hagi a la unitat d’enterrament afectada, en una altra
que designin. Si no fan ús d’aquest dret han de ser reinhumats a les fosses i osseres comuns,
segons pertoqui.
3. Les despeses d’exhumació, trasllat i reinhumació són a compte dels titulars del dret funerari
caducat o dels seus hereus. Les notificacions a què es refereix el present article, si es
desconeixen els hereus, s’han de publicar al BOIB.
ARTICLE 116. Els canvis d’unitats d’enterrament, d’acord amb els arts. 15, 16 i 17 ni d’atorgament d’un altre de
nou, sinó simple modificació de la unitat d’enterrament física sobre la qual opera.
ARTICLE 117. En els supòsits d’extinció, el titular o cotitulars tenen dret a retirar, a càrrec seu, els elements
complementaris de naturalesa o ornament funerari, amb l’autorització prèvia de l’Empresa Municipal.
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CAPÍTOL XII. TARIFES I DRETS ECONÒMICS
ARTICLE 118. La utilització dels serveis regulats en aquest Reglament i la titularitat de dret funeraris a
perpetuïtat i/o temporals sobre unitats d’enterrament queden subjectes al pagament dels drets, les taxes, les
tarifes, els preus públics i la resta de exaccions municipals que hi siguin d’aplicació.
ARTICLE 119. L’Empresa Municipal Fita 2020 SLU percep pels serveis que presti les corresponents tarifes i la
resta de drets que pertoquin.
ARTICLE 120. Correspon al Ple de l’Ajuntament aprovar les tarifes i els drets econòmics que han de satisfer els
usuaris i els titulars pels serveis que presti l’Empresa Municipal Fita 2020 SLU.
CAPÍTOL XIII. RÈGIM JURÍDIC
ARTICLE 121. L’actuació administrativa s’ha de desenvolupar d’acord amb normes d’economia, celeritat i
eficàcia.
ARTICLE 122. Els actes administratius han de ser produïts per l’òrgan competent i consignar per escrit quan la
seva naturalesa o les seves circumstàncies no exigeixin o permetin una altra forma més adequada d’expressió i
constància.
ARTICLE 123. Els actes administratius són vàlids i produiran efecte des de la data en què es dicten, llevat que
s’hi disposi una altra cosa. Han de ser motivats en els supòsits prevists a l’art. 54 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, de 26 de novembre de 1992, en la redacció de
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
ARTICLE 124. El procediment es regeix pel que disposa el títol VI de l’esmentada Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
ARTICLE 125. Contra les resolucions administratives i els actes de tràmit que determinin la impossibilitat de
continuar un procediment o produeixin indefensió els titulars d’un dret subjectiu o d’un interès directe poden
utilitzar els recursos que s’indiquen en els articles següents.
ARTICLE 126. Els actes expressats a l’article anterior poden ser recorreguts en alçada davant Batlia. La
resolució del recurs d’alçada posa fi a la via administrativa. El termini per interposar el recurs d’alçada és d’un
mes si l’acte és exprés o tres mesos si no ho és i es pot presentar tant davant l’òrgan que dictà l’acte que
s’impugna com davant el Batlia.
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Si el recurs s’ha presentat davant l’òrgan que va dictar l’acte impugnat, aquest l’ha de trametre a Batlia,
juntament amb l’expedient i el seu informe en el termini de deu dies.
Si un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada no se n’ha notificat la resolució
s’entén desestimat i queda expedita la via procedent.
Si recau resolució expressa, el termini per formular el recurs adient es compta des de la notificació d’aquesta.
ARTICLE 127. Contra la resolució d’un recurs d’alçada no escau cap altre recurs administratiu, llevat del recurs
extraordinari de revisió en els casos establerts a l’art. 118.1 de la Llei de règim jurídic de les administracions
publiques i del procediment administratiu comú, de 26 de novembre de 1992, en la redacció de la Llei 4/1999, de
13 de gener.
ARTICLE 128. A pesar de l’establert als articles anteriors, els interessats poden exercitar qualsevol altre recurs
que considerin pertinent.
ARTICLE 129. Per a tot allò no previst en aquest capítol, hom s’ha d’ajustar al que disposa la Llei de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de 26 de novembre de 1992, en la
redacció de la Llei 4/1999, de 13 de gener.
TÍTOL II. DE L’AUTORITZACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS
ARTICLE 130. Per la realització de l’activitat de serveis funeraris dins el terme municipal de Vilafranca ha de tenir
prèviament les corresponents autoritzacions d’instal·lació i funcionament de l’activitat, que adopta la forma de
llicència atorgada per l’ajuntament on l’empresa tingui ubicades les instal·lacions, les quals queden subjectes, a
més, al que disposa la Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de competències als Consells insulars en matèria
d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i sancions, així com al
que disposen els decrets 18/1996, de 8 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’activitats classificades, i
19/1996, de 8 de febrer, pel qual s’aprova el Nomenclàtor d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses,
subjectes a qualificació, vigents en aquesta Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la resta de normativa
d’aplicació.
CAPÍTOL I. TRAMITACIÓ DE LES AUTORITZACIONS
ARTICLE 131. La instal·lació de l’activitat de serveis funeraris, així com l’ampliació o reforma de qualsevol dels
seus elements, dins el terme municipal de Vilafranca de Bonany, a més de complir les prescripcions de les
normes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’activitats (actualment Llei 8/1995, de 30 de
març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’activitats classificades i parcs aquàtics.
reguladora del procediment i de les infraccions i sancions, així com al que disposen els decrets 18/1996, de 8 de
febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’activitats classificades, i 19/1996, de 8 de febrer, pel qual s’aprova el
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Nomenclàtor d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, subjectes a qualificació); el Reglament de
policia sanitària mortuòria de la CAIB, de 24 de juliol de 1.997, dels transports Terrestres, els requisits i les
condicions establertes en aquest Reglament, requereix la sol·licitud prèvia davant l’Ajuntament de Vilafranca de
Bonany de les corresponents autoritzacions d’instal·lació i funcionament, que revesteixen la forma de llicència
d’activitat.
No es pot iniciar l’exercici dels dits serveis abans de la concessió de les dites llicències, les quals s’han de
tramitar d’acord amb les normes establertes en aquestes disposicions.
CAPÍTOL II. DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS
ARTICLE 132. Tota empresa de serveis funeraris autoritzada, ja sigui pública o privada, està obligada a prestar
els serveis propis de la seva activitat que li siguin requerits i, a més, en el cas de cadàvers de beneficència i
judicials, a la prestació del servei bàsic, a preu de cost real. En cap cas pot imposar prestacions diferents a les
requerides i, per tant, únicament i exclusivament pot percebre les tarifes o els preus corresponents a les
prestacions que se li encomanin.
ARTICLE 133. En cas de catàstrofe, les empreses de serveis funeraris estan obligades a posar els seus mitjans
materials i humans a disposició de les autoritats, que poden dictar directament instruccions directament al
personal d’aquestes.
ARTICLE 134. Totes les empreses de serveis funeraris han de comptar amb un servei bàsic que, com a mínim,
comprengui les següents prestacions:
a. Condicionament sanitari i estètic del cadàver d’acord amb la conformitat amb el que estableix la
normativa vigent, després d’obtenir la corresponent documentació.
b. Subministrament d’un fèretre que, com a mínim, compleixi les següents característiques: caixa
envernissada d’aglomerat, folrada en el seu interior de tela, amb coixí i tancaments laterals.
c. Recollida, conducció i trasllat del cadàver al cementiri més pròxim al lloc de la defunció o al lloc que
determini l’autoritat judicial
ARTICLE 135. La prestació del servei de recollida, conducció i trasllat de cadàvers dins del terme municipal de
Vilafranca de Bonany, només la pot realitzar una empresa que compti amb les llicències de instal·lació i
funcionament atorgades per l’administració competent.
El servei de recollida, conducció i trasllat de cadàvers de persones mortes fora del terme municipal de Vilafranca
de Bonany cap a aquest pot ser prestat per empreses de serveis funeraris degudament autoritzades.
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ARTICLE 136. Conformement al que estableix l’art. 5.1.b de la vigent Llei d’ordenació i supervisió de
l’assegurança privada, les entitats asseguradores no poden exercir l’activitat de prestació de serveis funeraris.
ARTICLE 137. Les empreses de serveis funeraris només poden percebre per a la prestació dels seus serveis els
imports que resultin de l’aplicació de les seves tarifes vigents.
ARTICLE 138. Atès el caràcter d’activitat necessària d’aquest tipus de serveis, l’acabament d’aquesta a iniciativa
del titular requereix la comunicació a l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany com a mínim amb sis mesos
d’antelació a quan aquest fet es produeixi.
CAPÍTOL III. TARIFES
ARTICLE 139. Totes les empreses que prestin serveis funeraris dins el terme municipal de Vilafranca de Bonany,
sense perjudici del que estableix el Reglament de policia sanitària mortuòria de la CAIB, de 24 de juliol de 1997,
el Decret 1/1998, de 2 de gener, pel qual es regula el dret a la informació sobre els serveis mortuoris i sanitaris o
qualsevol altra disposició aplicable, han de tenir aprovades i comunicades a l’Ajuntament de Vilafranca de
Bonany les tarifes o preus a percebre per cada una de les prestacions i, a més, ha d’existir un concepte que
englobi totes les prestacions incloses en el servei bàsic.
Quan les empreses modifiquin les seves tarifes han de complir també els tràmits establerts en el paràgraf
anterior i no les poden aplicar mentre no els hagin complert.
CAPÍTOL IV. DELS USUARIS
ARTICLE 140. Amb aquest Reglament l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany garanteix la defensa dels usuaris
dels serveis funeraris promovent la informació necessària, fomentant les organitzacions i atenent adequadament
les qüestions que les afectin.
CAPÍTOL V. DE LES FALTES I LES SEVES SANCIONS
ARTICLE 141. La Policia Local i els tècnics municipals exerceixen les funcions de inspecció i control de les
activitats objecte d’aquesta Ordenança.
En l’exercici de les seves funcions, els inspectors tenen caràcter d’autoritat, han d’acreditar la seva identitat i en
conseqüència poden:
a. Accedir lliurament a les instal·lacions.
b. Recaptar informació verbal o escrita respecte de l’activitat.
c. Realitzar comprovacions i totes les actuacions que calguin per al desenvolupament de la seva tasca
inspectora.
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d. Formular actes quan apreciïn indicis de infracció. Els fets que hi figurin es presumeixen certs, llevat de
prova en contra.
e. En situacions de risc greu per a la salut pública, impartir instruccions o adoptar mesures cautelars.
2. El servei de inspecció és periòdic i merita la taxa corresponent.
ARTICLE 142. Correspon a la Batlia la correcció de les infraccions que es cometin respecte de les normes
contingudes en el present Reglament i les seves disposicions complementàries.
Les infraccions a què es refereix el present capítol es classifiquen, atenent a la seva identitat en: lleus, greus i
molt greus.
ARTICLE 143. Són faltes lleus:
1. En matèria de cementiri:
a. L’incompliment del que disposa el Capítol IX del Títol II del present Reglament.
b. Qualsevol acció o omissió no expressament tipificades en el present Reglament o en les seves normes
complementàries que impliquin l’obstrucció de la normal actuació administrativa en concordança amb
normes d’economia, celeritat i eficàcia.
c. Les infraccions que no figuren classificades com a greus o molt greus.
2. En matèria de serveis funeraris:
a. La manca de neteja i condicions higièniques dels vehicles, locals, instal·lacions i estris propis del servei,
sempre que per la seva escassa importància no suposin perill per a la salut pública.
b. L’incompliment de les condicions pactades amb els contractants que no afectin els elements essencials
de la prestació del servei.
c. La incorrecció amb els usuaris o amb la inspecció.
ARTICLE 144. Són faltes greus:
1. En matèria de cementiri:
a. L’incompliment del que disposen als arts. 39 i 40 (apartats e, f, g, h, j, k, m) i 45 del present Reglament.
b. Les infraccions lleus quan es doni l’agreujant de reincidència. Té tal consideració quan l’infractor hagi
estat sancionat per una o més faltes durant un mateix any natural.
2. En matèria de serveis funeraris:
a. La negativa a prestar els serveis establerts quan siguin requerits per a això.
b. L’incompliment de les disposicions administratives, sanitàries i judicials aplicables al tractament sanitari i
al trasllat de cadàvers.
c. L’aplicació de preus superiors als comunicats oficialment.
d. La negativa absoluta a prestar col·laboració a l’activitat inspectora.
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e. Amenaces o coaccions al personal municipal amb motiu de l’activitat exercida.
f. Qualsevol incompliment dels requisits establerts a la present Ordenança.
g. La reiteració en qualsevol falta greu.
ARTICLE 145. Són faltes molt greus:
1. L’exercici de l’activitat de serveis funeraris sense la autorització establerta en la present Ordenança.
2. La falsedat o el frau en la documentació, les declaracions, etc. Presentades o formulades amb motiu de la
tramitació d’expedients administratius dimanants de la normativa establerta en el present Reglament.
3. El greu incompliment del que disposa el present Reglament quan, per la seva entitat o transcendència,
pugui afectar o afecti la sanitat, el medi ambient, la salut o la seguretat públiques.
4. La cessió no autoritzada o qualsevol altra forma d’atorgament de drets funeraris a tercers a títol onerós.
5. El supòsit a què es refereix l’art. 40 del present Reglament.
6. L’incompliment del que estableix l’art. 2 del present Reglament, relatiu a la exclusivitat de la prestació de
serveis mortuoris.
7. Les infraccions greus quan es doni l’agreujant de reincidència, així com preveu l’apartat b de l’article
anterior.
ARTICLE 146. Les infraccions a què es refereixen els articles anteriors han de ser corregides mitjançant
l’aplicació de les següents sancions:
a. Multa de fins a 601,01 euros ( 100.000 PTA).
b. Multa de 601,02 fins a 1.202,02 euros ( de 100.001 fins a 200.000 PTA).
c. Multa de 1.202,03 fins a 1803,04 euros (de 200.001 fins a 300.000 PTA).
ARTICLE 147. Les faltes lleus han de ser sancionades d’acord amb el que estableix l’apartat a de l’article
anterior.
Les faltes greus ho han de ser conformement a l’apartat b.
Les faltes molt greus han de ser corregides amb la sanció prevista a l’apartat c.
Tot això sense perjudici, si s’escau, de passar el tant de culpa a l’autoritat governativa, autonòmica o judicial que
pertoqui.
ARTICLE 148. La incoació i la resolució dels expedients sancionadors corresponen a la Batlia o regidor/a que
delegui. Els expedients sancionadors s’han de tramitar d’acord amb el que estableix la normativa de procediment
administratiu i sancionador d’aplicació.
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ARTICLE 149. Quan les infraccions comeses estiguin expressament tipificades en la Llei de disciplina
urbanística de la CAIB o la normativa municipal hom s’ha d’ajustar, respecte de la seva correcció i el
procediment sancionador, al que estableixen les esmentades normes específiques.
El mateix criteri s’ha de seguir respecte de les infraccions en matèria d’ordenances fiscals municipals d’aplicació i
hom s’ha d’ajustar al procediment establert a l’Ordenança fiscal general i la Llei general tributària.
ARTICLE 150. Sense perjudici de les facultats sancionadores a què es refereix el present títol, l’Administració
municipal adoptarà les mesures complementàries que siguin necessàries per corregir les anomalies que es
produeixin, per tal d’assegurar les condicions mínimes de seguretat i sanitat de les persones, el medi ambient i
els béns públics o privats.
Constitueixen mesures correctores a aquests efectes:
a. La suspensió de serveis funeraris (inhumacions, exhumacions i escurades) mentre no es reparin les
deficiències.
b. La realització de les obres de reparació i conservació necessàries per part de la titularitat del dret funerari
perpetu sobre unitats d’enterrament. Si en el termini establert no es realitzen, les ha d’executar
subsidiàriament l’Administració i seran a compte del titular o cotitulars les despeses que es dedueixin.
En tal sentit l’Administració municipal es reserva el dret, sense més tràmit, d’accedir a les unitats
d’enterrament i realitzar els treballs encaminats a determinar la causa de les anomalies i corregir-les. Els
titulars, si s’escau, han de posar a disposició de l’Empresa Municipal les claus que permetin l’accés a
aquestes unitats, de forma immediata i a requeriment seu.
c. L’exhumació de cadàvers i restes si cal i el seu trasllat i dipòsit, amb caràcter provisional, en una altra o
altres unitats d’enterrament.
La imposició de mesures complementàries pot tenir el seu origen o no en un procediment sancionador, o
implicar-ne la incoació, en funció de la concurrència de responsabilitat per part dels titulars d’unitats
d’enterrament per dol, culpa o negligència inexcusable.
d. La clausura d’establiments i instal·lacions que no comptin amb les autoritzacions o registres sanitaris
preceptius.
e. La suspensió del funcionament de l’activitat fins que es reparin les deficiències observades i es
compleixin les mesures correctores que per raons de salubritat, higiene o seguretat es puguin exigir.
f. La immobilització i el dipòsit del vehicle o vehicles en cas de realització d’activitats funeràries sense
llicència.
Disposició addicional.- Els cànons de les concessions de drets funeraris s'establiran pel Ple de la Corporació en la
forma reglamentària.
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Disposició transitòria primera.- El present reglament no tindrà caràcter retroactiu i es respectaran, en
conseqüència, tots els drets adquirits sobre els títols funeraris expedits amb anterioritat a la seva entrada en vigor.
Disposició transitòria segona.- No obstant l'anterior, totes les transmissions que sobre els títols funeraris es
realitzin a partir de l'entrada en vigor del present Reglament, s'hauran d'adaptar per complet a l'articulat del mateix.
Disposició transitòria tercera.- Les sol·licituds d'unitats d'enterrament enregistrades d'entrada a l'Ajuntament de
Vilafranca abans de l'entrada en vigor del present reglament seran respectades escrupolosament amb els efectes
que els hi atorga el reglament.
Disposició derogatòria.- Queden derogades totes les normes municipals que contradiguin el disposat en el present
reglament.
Disposició final.- El reglament entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació íntegra en el butlletí oficial
de les Illes Balears.
En lo que no estigui previst al present Reglament, s'estarà al que disposa la legislació de règim local, així com
les disposicions generals o autonòmiques, que siguin d'aplicació en matèria de sanitat general o de policia
mortuòria sanitària.

(BOIB NÚM. 97, 11-07-2006)
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REGLAMENT GENERAL DE POLICIA I CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
DE BONANY
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany, debut al seu creixement i a la modernització dels seus serveis
municipals, ampliació de les seves infrastructures i l’actualització constant com administració local que ha de
gestionar el municipi, té la necessitat de crear una REGLAMENT GENERAL DE POLICIA I CONVIVÈNCIA
CIUTADANA amb l’única voluntat de millorar el poble, l’entorn, la convivència entra veïnats i la regulació que ho
faci possible.
Des de la seva fundació de la nostra vila i fins el dia d’avui, l’esperit de millorar i d’oferir uns serveis moderns
adaptats a cada època ha estat la voluntat dels que han governat a la primera institució de tots els Vilafranquers i
Vilafranqueres. Per tant, la creació de un reglament que agrupi totes les necessitats per el correcte
desenvolupament que impliquen la convivència amb una sol Reglament i el debut compliment en tots els seus
estaments i dels que l’han de fer complir, és una mostra de l’esperit que ens ha fet créixer com a poble.
Aquesta ordenança encapçalada amb els tres subjectes POLICIA, BON GOVERN i CONVIVÈNCIA
CIUTADANA, és una formula reglamentaria transversal amb la implicació de vàries àrees municipals de gestió,
per tant, pel correcte compliment de la mateixa la coordinació és primordial, així com és essencial donar la
publicitat adient per a que els ciutadans i ciutadanes en tinguin coneixement i els seus governants han de
treballar pel seu compliment.
Aquest Reglament es desenvolupa com segueix.
CAPÍTOL I: Disposicions Generals
Article 1
L'Ajuntament de Vilafranca de Bonany, com a òrgan d'administració i govern del Municipi, dirigirà en tot moment
la seva activitat a garantir i fomentar els drets individuals i col·lectius dels ciutadans reconeguts per la Constitució
i les lleis, així com a fer respectar i complir els deures i obligacions legítimament establerts en benefici de
l'interès general.
Article 2
És obligació de l'autoritat municipal:
a) Fomentar i impulsar totes aquelles iniciatives que condueixin al debat, a l'intercanvi de parers i a la resolució
dels conflictes ciutadans, de conformitat amb els principis i procediments democràtics de l'ordenament jurídic.
b) Facilitar amb els mitjans al seu abast l'exercici dels drets de manifestació i d'expressió en l'àmbit del municipi,
sempre que es realitzin en el marc de la legalitat vigent.
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c) Evitar qualsevol actitud o pràctica que atempti contra el dret a la intimitat, a la pacífica convivència ciutadana,
a la lliure elecció i a l'ús col·lectiu dels espais i béns públics.
d) Vetllar pel respecte a les minories ètniques, religioses, sexuals i ètiques presents al municipi.
e) Tutelar, en la mesura de les seves possibilitats i en col·laboració amb els poders públics i administracions
competents, l'observació i compliment dels drets i deures fonamentals reconeguts.
f) Promoure i donar suport a totes aquelles iniciatives públiques o privades de solidaritat i justícia social
destinades a procurar als ciutadans un nivell de vida digne i una real igualtat d'oportunitats.
g) Promoure la participació dels ciutadans en les tasques col·lectives del municipi, fomentar les associacions que
pretenguin una millora de la convivència ciutadana o defensin interessos generals o sectorials dels veïnats i
donar suport a les iniciatives culturals, esportives o recreatives.
Article 3
El Municipi de Vilafranca de Bonany, com a part integrant de la comunitat i el territori de les Illes Balears, tindrà
especial cura d'utilitzar el català com a llengua pròpia i protegirà i fomentarà les manifestacions culturals
autòctones i històriques que ens uneixen a la resta de Països Catalans.
Article 4
La convivència ciutadana es fonamenta en el ple respecte a la dignitat de la persona, en els drets inviolables que
li són inherents, en el lliure desenvolupament de la personalitat i en el respecte a la llei i als drets dels altres.
Article 5
1. Tots els veïnats del municipi tenen dret a gaudir per igual dels serveis municipals en general i de tots els
beneficis que els atribueixin les disposicions vigents. També tenen dret a dirigir peticions i instàncies a les
autoritats locals en assumptes de la competència d'aquesta.
2. Tots els ciutadans tenen dret a obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords i resolucions municipals
en els que tinguin interès directe, dels antecedents d'aquestes decisions, així com a la consulta dels arxius i
registres en la forma que es reglamenti. Motivadament es podrà denegar aquests drets per raons de seguretat,
intimitat de les persones o averiguació de delictes.
Article 6
L'Ajuntament facilitarà l'assistència social a les famílies necessitades residents en el terme municipal, d'acord
amb les disposicions vigents, sempre que els manqui el dret als beneficis i percebin ingressos inferiors al salari
mínim interprofessional. També, dins els límits de les seves possibilitats i dels mitjans al seu abast, l'Ajuntament
atendrà i auxiliarà les persones desvalgudes que habitin dins del terme municipal.
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Article 7
1. Els ciutadans estan obligats a seguir les indicacions que determinin els agents de l'Autoritat Municipal en ús
de les seves atribucions i competències legals i les disposicions contingudes als Bans i Ordenances Municipals.
Els actes o les expressions contràries podran ser sancionats per l'Autoritat Municipal, al marge de les
implicacions penals que poguessin comportar.
2. Els Agents de l'Autoritat Municipal s'adreçaran als ciutadans amb el major respecte i consideració a què els
obliga la seva dignitat i els seu caràcter de servei ciutadà. Els ciutadans podran recórrer davant l'Autoritat
Municipal aquells actes i disposicions que considerin no ajustats a dret, erronis o que atemptin a la seva dignitat,
en les formes i terminis previstos a la legislació vigent.
Article 8
Tots els habitants del terme municipal i els no habitants que hi posseeixin béns estan obligats a:
a) Satisfer els impostos i taxes en els períodes voluntaris que es determinin.
b) Facilitar a l'Alcaldia en els casos previstos per llei, les dades i estadístiques que els siguin sol·licitades.
c) Comparèixer davant l'Autoritat Municipal quan siguin requerits per disposició legal, amb indicació del motiu de
la citació.
d) Compliment de les seves obligacions respecte del Padró Municipal d'Habitants. Hauran de comunicar a
l'Ajuntament, en els terminis reglamentaris, els canvis de domicili dintre o fora de la població, independentment
de sol·licitar la preceptiva baixa al Padró d'Habitants, si procedeix.
e) Comunicar a l'Ajuntament les baixes, altes o modificacions en la situació dels seus béns, immobles i
establiments comercials, a l'efecte de figurar en els padrons respectius els canvis de titularitat que es produeixin.
f) El propietaris absents del Terme Municipal estaran obligats a comunicar a l'Ajuntament per escrit, el nom de la
persona que els representi en el Municipi. En cas contrari es consideraran representants pels Administradors,
apoderats encarregats de les finques i, en el seu defecte, pels llogaters o ocupants.
Article 9
En cas de catàstrofe o infortuni públics o de greu risc d'aquest, el Batle, en l'aplicació de les mesures
necessàries, podrà requerir l'ajut i la col·laboració dels habitants del terme municipal i especialment d'aquells qui
pels seus coneixements o aptituds pugin prestar-les amb més utilitat per a la comunitat.
Article 10
1. L'Autoritat Municipal, salvant el que estableixin les lleis i determinin els jutges i magistrats si és el cas,
impedirà els actes que signifiquin una notòria perturbació de la convivència ciutadana. Si els fets indicats
poguessin ser constitutius de delicte o falta, es procedirà d'ofici a denunciar els fets davant el jutjat competent.
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2. L’Autoritat Municipal, previ informe jurídic, es personarà com acusació particular davant els jutjats que
encausin delictes que vagin en contra dels drets a la dignitat de l’home i de la dona de qualsevol veïnat de
Vilafranca. L’assajament, el maltractament o la violència contra la dona tindrà especial rebuig des de la Institució
Municipal. L’Ajuntament de Vilafranca oferirà suport jurídic a qualsevol Vilafranquera que pateixi aquest greuge.
Article 11
L'Autoritat Municipal tindrà especial cura dels drets dels infants. Les negligències manifestes observades dels
pares o encarregats de la custòdia de menors seran estudiades pels Serveis Socials i l’Àrea d’Educació de
l'Ajuntament i, cas de considerar-se negligències greus, es donarà part a als Jutjats i a l’Àrea de Menors del
Consell de Mallorca.
Article 12
1. Els nens abandonats o extraviats seran conduïts a l’Oficina de la Policia Municipal i lliurats: els primers, a les
autoritats competents; i els altres, retinguts en custòdia, a disposició dels seus pares o encarregats. A tal efecte
es faran les averiguacions o la publicitat que en cada cas estimi convenient l'Autoritat Municipal.
2. Els Agents Municipals portaran a casa dels pares a tot infant que durant les hores escolars es trobi al carrer i
en donaran part a les Regiduries d'Educació i de Serveis Socials de l'Ajuntament perquè estudiïn el cas i, si cal,
cerquin les solucions més adients.
3. És responsabilitat dels pares evitar que els nins menors de set anys transitin sols per les vies públiques. Tota
persona haurà d'evitar que els nins baixin de les voreres o passegin si no van acompanyats.
Article 13
1. L'Autoritat Municipal evitarà la manifestació pública de la embriaguesa o drogaaddicció dels ciutadans,
conduint les persones que en patissin als serveis d’assistència municipals i promourà i donarà suport a les
iniciatives ciutadanes destinades a la seva reorientació.
2. Els establiments públics destinats a la venda o consumició de begudes alcohòliques prendran cura de complir
escrupolosament les normes referents als menors. El seu incompliment donarà lloc a la immediata incoació
d'expedient de clausura, sense perjudici de donar compte a les altres Institucions públiques per a la imposició de
les sancions governatives o judicials que fossin procedents.
3. Qualsevol establiment del qual es comprovi la seva implicació en la venda o distribució il·legal d'estupefaents
serà immediatament clausurat i es procedirà a denunciar l'activitat davant les autoritats judicials competents i, a
proposta de la Batlia i previ acord de l'Ajuntament en Ple, aquest es constituirà com acusació particular en els
processos judicials que es segueixin.
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CAPÍTOL II: Espais i béns públics
Article 14
Són espais i béns públics tots aquells espais oberts i obra pública d'aprofitament o d'utilització general, així com
els elements i mobiliari que tinguin incorporats, destinats a l'ús i gaudi general dels ciutadans.
Article 15
Tot ciutadà té dret a gaudir dels espais i béns públics segons la destinació d'aquests i té el deure de respectarlos, evitar el seu deteriorament i posar en coneixement de l'Autoritat Municipal qualsevol anomalia que afecti a la
seva conservació o utilització general.
Article 16
Serà sancionable qualsevol acció sobre els espais i béns públics que causi el seu deteriorament, així com el seu
ús per a activitats, usos o funcions als quals no estan destinats, especialment quan s'impedeixi el correcte
gaudiment per part dels altres ciutadans.
Article 17
Està prohibit enganxar qualsevol tipus de rètol, cartell, full informatiu o elements similars al mobiliari urbà, parets,
façanes i propietats públiques i privades, en general, sense l’autorització expressa de l’Ajuntament o el propietari,
respectivament. L’Ajuntament habilitarà les cartelleres necessàries per a l’exposició del material informatiu i
publicitari de les entitats i empreses del municipi.
Es distingeixen dos tipus de cartelleres:
a) Les cartelleres d’ús general, on poden exposar-hi informació i publicitat totes les entitats, organismes i
empreses.
Les condicions de l’exposició d’informació a les cartelleres d’ús general són les següents:
1. El nombre màxim d’un mateix rètol a cada cartellera és de 2 per a mides inferiors a un DIN-A2 i 1 per a mides
iguals o superiors.
2. No es podran tapar o desenganxar els rètols d’activitats pendents de realització.
3. El temps màxim d’exposició d’un mateix rètol és de 14 dies.
b) Les cartelleres d’informació municipal, d’ús restringit a l’Ajuntament, organismes públics i entitats sense ànim
de lucre.
Les condicions de l’exposició d’informació en les cartelleres municipals són les següents:
1. Els rètols no es podran enganxar mitjançant cola o qualsevol altre producte que dificulti la reposició al seu
estat original de la cartellera.
2. El nombre màxim d’un mateix rètol a cada cartellera és de 2 per a mides inferiors a un DIN-A3 i 1 per a mides
iguals o superiors.
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3. No es podran tapar o desenganxar els rètols d’activitats pendents de realització.
4. El temps màxim d’exposició d’un mateix rètol és de 14 dies.
5. Resta expressament prohibida la col·locació d’informació comercial o publicitària vinculada a activitats amb
ànim de lucre.
Article 18
A part de les sancions imposades pel deteriorament o mal ús dels espais i béns públics, està expressament
prohibit:
a) Llençar papers i brutícia fora de les papereres oportunament establertes i embrutar els recintes de qualsevol
altra manera.
b) Practicar activitats que puguin suposar risc per als arbres, plantes o qualsevol altre element auxiliar, així com
quan pugui pertorbar l'ús dels espais públics que no estiguin especialment dedicats a aquestes activitats per part
d'altres persones.
c) Encendre o mantenir foc.
d) Banyar-se dins les fonts públiques o rentar-hi roba o d'altres objectes, així com abeurar animals o rentar-los.
e) Sacsejar els arbres, tanques, bàculs de llum, senyals o papereres, així com pujar-hi.
f) Passar per sobre els talussos, parterres i plantacions; fer malbé les plantes i les flors; collir flors, plantes i fruits;
perjudicar els arbres o les plantacions de qualsevol altra manera.
g) Caçar o matar ocells, així com llençar o dipositar qualsevol verí o substància tòxica que pugui afectar la salut
d’animals o plantes dins el casc urbà. Així també queda terminantment prohibit la utilització de verins o
substàncies tòxiques en la resta de territori del municipi.
Article 19
Es prohibeix exercir sense llicència o concessió expressa qualsevol indústria o comerç a l'interior dels espais
públics i la seva utilització per a fins particulars.
Article 20
1. L’ajuntament podrà autoritzar la celebració de festes o activitats específiques als espais públics i fixarà les
normes que regiran com a condició de l’autorització, donades les característiques de l’acte i l’espai públic
sol·licitat.
2. Els organitzadors seran responsables del compliment de les condicions establertes per l’administració
Municipal, així com del respecte del recinte i dels elements i béns públics instal·lats en aquells.
3. Requeriran també autorització municipal totes aquelles activitats (concerts, festes i anàlegs) que es
desenvolupin en zones privades, comunitàries o particulars, i que puguin generar molèsties als veïns de l’entorn.
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4. Les activitats seran autoritzades per l’autoritat Municipal prèvia sol·licitud. En cap cas, mai podrà prevaler
l’organització d’una acte social o festiu amb finalitats particulars sobre la bona convivència i els drets a dormir,
descansar i l’accés al seu habitatge particular. Els límits d’horari i d’utilització de l’espai públic seran imposats
des de l’autoritat Municipal
5. Caldrà presentar la sol·licitud d’autorització per cadascuna de les activitats que es proposin realitzar amb una
antelació mínima de 7 dies. En el cas d’incompliment de les condicions d’autorització de l’activitat per part del
beneficiari, l’ajuntament es reserva el dret de no concedir noves autoritzacions.
Article 21
1. Correspon als Serveis Municipals decidir la ubicació, destinació i selecció de l'arbrat i plantacions de la
població, si bé els veïns i particulars podran col·laborar en el seu rec i atenció així com proposar-ne de nous.
2. No es pot trencar branques i fulles dels arbres, gravar la seva escorça, abocar tota mena de líquids, malgrat
que no siguin perjudicials, en les proximitats dels arbres i en els sots i també llençar-hi escombraries, runes i
residus o realitzar qualsevol acte que els perjudiqui.
3. Els propietaris d’immobles o els veïns podran sol·licitar autorització per a cultivar flors i plantes d’ornament als
parterres adjunts al seu immoble, la qual se’ls podrà concedir amb caràcter discrecional i a precari, previ informe
del servei de jardineria municipal.
Article 22
1. Les obres d’obertura de síquies a la via pública, tant si són per usos particulars com per conduccions de
serveis públics i clavegueres, així com les de construcció de voreres i guals, es faran de forma i en els llocs que
ocasionin els menors danys possibles a l’arbrat i altres plantacions.
2. En tot cas, serà obligatori per als interessats la reposició dels arbres i plantacions afectats. A tal efecte
s’exigirà, abans de la concessió de llicència, la constitució d’un dipòsit de garantia per l'import estimat, segons
valoració dels serveis de jardineria de l'Ajuntament.
3. Prèviament a la realització de les obres i sempre que els seu estat permeti la seva reposició, els arbres o els
altres elements afectats seran traslladats a un altre indret, a càrrec de l'interessat.
Article 23
En els projectes d’edificacions particulars, les entrades i sortides de vehicles s’hauran de preveure en llocs que
no afectin l’arbrat existent a la via pública. Quan això no sigui possible per les circumstàncies de fet, els elements
vegetals afectats seran traslladats a càrrec de l’interessat a un altre lloc immediat compatible amb l'ús privat o,
excepcionalment, els interessats abonaran una indemnització igual al doble del valor dels elements vegetals
afectats, segons estimació del servei de jardineria de l'Ajuntament.
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Article 24
Els jardins i les plantacions privades i els espais lliures i els terrenys no urbanitzats es mantindran per llurs
propietaris en el degut estat de neteja i condicions fitosanitàries adequades, tenint cura en especial de la seva
desbrossada i de l'esporgat de l'arbrat. En cas de manifesta negligència en la seva conservació, l'Ajuntament
podrà imposar sancions dins els límits legals i procedir a l’execució subsidiària, exigint dels propietaris totes les
despeses que ocasioni.
Article 25
Les infraccions al contingut del present Capítol seran sancionades amb multa de 90 a 180 Euros.
Les infraccions a allò que disposa l’Article 17 seran sancionades amb multes d’entre 90 a 180 Euros. En cas de
reincidència la sanció podrà ser d’entre 180 i 300 Euros. En tot cas, seran responsables de les infraccions, les
persones, empreses o entitats anunciadores.
Les infraccions a allò que disposa l’Article 20 seran sancionades amb multa de 180 a 300 Euros.
Les infraccions a allò que disposen els articles 22 i 23 podran ser sancionades de conformitat al que preveu la
legislació urbanística.
En el supòsit manifest de deteriorament ocasionat en els béns que es descriuen en el present Capítol, a més de
les sancions esmentades, es procedirà a reposar els béns malmesos al seu estat inicial a càrrec de l'infractor
causant dels danys.
Totes les sancions seran informades pels Tècnics Municipals als qui competeixi les infraccions i s’hi detallarà la
quantia i l’exposició de motius que ha conduït a extreure-la.
CAPÍTOL III: La via pública
Article 26
1. Les vies públiques es distingiran i s'identificaran amb un nom, distint per a cadascuna.
2. La denominació de les vies públiques podrà decidir-se d’ofici o a instància de part. En qualsevol cas correspon
al Ple de l'Ajuntament l’adopció de l’acord definitiu, previ els informes que consideri convenients.
3. La retolació de les vies públiques té caràcter de servei públic i podrà efectuar-se mitjançant làpida o placa, que
es fixarà a cada cantonada.
4. Els propietaris de finques estan obligats a consentir les servituds administratives corresponents per a suportar
la instal·lació a façanes o tanques dels elements indicadors de la via, normes de circulació o de referència de
servei públic, sense cap altra indemnització que la dels desperfectes causats.
5. És obligació dels propietaris de cada immoble la col·locació de l'indicatiu de la numeració damunt la porta
d'entrada, de conformitat amb els models i les normes establertes, una vegada li hagi estat assignada o
modificada per l'òrgan corresponent de l'administració local.
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Article 27
1. La conservació de la via pública, així com de tots els elements ornamentals o indicadors que s'hi instal·lin serà
competència de l'administració municipal.
2. En conseqüència, cap particular no pot fer-hi obres ni col·locar, modificar o treure cap dels elements
ornamentals o de senyalització sense prèvia llicència, sens perjudici de les obres municipals que pugui promoure
la iniciativa particular.
Article 28
1. Correspon als propietaris dels immobles l’execució de les obres de construcció de voreres i guals, en les
zones i els llocs i amb les característiques, la forma i el procediment determinats a les ordenances municipals i
altres disposicions aplicables.
2. Les empreses i els particulars als qui s’ordeni o s’autoritzi l’execució d’obres a la via pública estan obligats a
efectuar la reposició de paviments, voreres i guals en la forma, el procediment i les condicions determinats en els
preceptes que regulen les NNSS i a altres disposicions aplicables.
Article 29
1. El servei de neteja de la via pública es prestarà per l'Administració Municipal, per gestió directa o indirecta,
sense perjudici del deure de col·laboració dels particulars establert en els articles següents.
2. En cas d’emergència, l'Alcaldia podrà ordenar la modificació temporal del contracte o contractes de prestació
del servei de neteja.
Article 30
La neteja pública es practicarà dintre de l’horari i programació que estableixi l'Administració Municipal.
Article 31
1. Els constructors o promotors d’edificis, mentre aquests estiguin en fase de construcció, vindran obligats a
mantenir netes i expedites les voreres i paviments situats enfront de les respectives façanes.
2. La neteja de les voreres (aceres) corresponents a solars, edificis destinats a habitatge i usos industrials,
correspondrà als respectius propietaris o assimilats a les respectives comunitats en la forma que determinin
segons les seves pròpies normes, procurant mantenir-les en tot moment en les màximes condicions de netedat.
3. Els titulars d’establiments davant els quals es realitzin operacions de càrrega i descàrrega hauran de procedir,
a més, a granar les voreres les vegades que sigui necessari, per a mantenir la via pública en les degudes
condicions de neteja i, així mateix, sempre que ho ordenin els Agents de l'Autoritat Municipal.
4. Els titulars d’establiments de venda al detall de productes amb embalatges, alimentaris o anàlegs, de consum
o d'ús immediat, i d'establiments o quioscos de begudes, gelats, entrepans o articles similars estaran obligats a
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instal·lar papereres o recipients apropiats, segons els models reglamentàriament aprovats, en lloc visible a
l'entrada dels seus locals o junt a les seves instal·lacions, a l'objecte de tenir sempre neta la via pública.
Article 32
En casos de esdeveniments meteorològics adversos – ventades, torrentades, calabruixades, neu - , els veïnats
estaran obligats a facilitar el pas dels vianants de les respectives voreres. Es procurarà no abocar les restes a la
calçada i, cas de ser possible, s'acumularà en indrets on no obstaculitzi la circulació a peu o rodada.
Article 33
1. Queda prohibit gratar, gravar, empastifar, escriure o dibuixar a les parets, façanes i portes dels edificis,
col·locar cartells, anuncis o plantes que impedeixin o dificultin la lectura de les plaques de retolació dels carrers,
la numeració dels edificis, els senyals de trànsit o la lectura dels Bans de les Autoritats col·locats a la via pública.
2. Es prohibeix també a la via pública:
a) Embrutar-la, abocar aigües residuals, abandonar animals morts, plomes i altres despulles, escombraries,
enderrocs, peladures, deixalles, residus i qualsevol altre objecte que pertorbi la salubritat, sense bosses i fora
dels contenidors que es disposin a l'efecte.
b) Estendre roba, espolsar catifes, estores, robes i altres efectes d'índole personal des dels balcons, finestres i
portals.
c) Regar les plantes particulars entre les vuit del matí i les nou del vespre i, en general, sempre que puguin
afectar o perjudicar a vianants i veïns.
d) Netejar o arranjar vehicles a motor.
e) Reservar estacionament per a vehicles amb caixes o altres objectes.
f) Treure les bosses de fems fora dels horaris de recollida o dels que estableixi l’Ajuntament així com dipositar
les bosses de fems fora dels contenidors habilitats a l'efecte o fora de l'hora establerta per l'Autoritat Municipal.
g) La mala utilització dels contenidors reservats a la Recollida Selectiva.
Article 34
1. No es pot situar o deixar abandonats a la via pública objectes particulars, encara que estiguin arrambats a
establiments dels seus propietaris, sense cap més excepció que les derivades de les normes vigents sobre obres
particulars i fires al carrer o ocupació autoritzada de la via pública.
2. En el cas d’obres particulars, l’Ajuntament podrà limitar als dies feiners les autoritzacions d’ocupació de la via
pública amb contenidors de runa quan, a criteri del mateix Ajuntament, les circumstàncies ho justifiquin.
3. L'Autoritat Municipal podrà en qualsevol moment i sense previ avís retirar runa, materials de construcció i
qualsevol altre objecte que dificulti el pas i la lliure circulació per la via pública.
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4. Els objectes i materials de la construcció a què es refereix el paràgraf anterior se situaran als dipòsits
municipals, sent les despeses del trasllat i custòdia a càrrec del seu propietari o posseïdor. Els materials que no
fossin reclamats pels seus propietaris en el termini de set dies, comptadors a partir de la notificació del trasllat,
podran ser subhastats i la quantitat obtinguda serà lliurada als propietaris prèvia deducció de les despeses
originades i de les sancions que en el seu cas s'imposin.
5. No es permet dipositar a la via pública ni en els llits dels torrents o sèquies del terme municipal, terres, runes,
deixalles, materials d'enderroc, residus de neteja d'arbres, plantes, etcètera, i altres objectes que puguin dificultar
la circulació de les aigües.
Article 35
1. No es podrà utilitzar la via pública per a fer oficis o treballs sense autorització expressa de l'Autoritat Municipal
i prèvia comprovació del compliment dels requisits establerts en la normativa vigent per part de l'interessat. En
qualsevol cas, l'Autoritat Municipal determinarà les condicions, llocs i horaris en què es podran exercir les
activitats autoritzades.
2. Aquestes autoritzacions seran sempre a precari i podran ser retirades o modificades per l'Autoritat Municipal
quan ho consideri necessari, en funció del bé general o de concretes circumstàncies referides als professionals o
als veïns.
3. Els membres de l'ONCE i altres Institucions benèfiques legalment reconegudes podran exercir la seva activitat
a la via pública en el nombre i la forma que determini l'Alcaldia, d'acord amb la Delegació Provincial de
l'Organització.
Article 36
1. Amb motiu de fires o festes tradicionals, es podrà autoritzar als propietaris o titulars d'establiments,
associacions i entitats ciutadanes, previ informe dels serveis municipals, el guarniment dels carrers i dels arbres,
d'acord amb les condicions i fiances que en cada cas s'estableixin.
2. Acabat el període autoritzat, hauran de ser retirats pels organitzadors tots els elements i materials instal·lats,
excepte en els casos en què aquesta obligació l'assumeixi l'Ajuntament per tractar-se d'associacions i entitats
ciutadanes.
3. Si l'Ajuntament hagués de retirar-los d'ofici per qualsevol causa justificada, el cost serà repercutit als
organitzadors.
Article 37
L'Autoritat Municipal podrà autoritzar amb ocasió de fires o festes tradicionals l'ocupació de la via pública per
qualsevol activitat no expressament prohibida per la normativa vigent, fixant les condicions, els llocs i el temps de
l'autorització.
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Article 38
No es permetran a la via pública jocs o diversions que puguin constituir perill per als transeünts.
Article 39
No es permetrà l’acampada ens espais públics sense l’autorització expressa de l’Ajuntament.
Article 40
1. La celebració de mercats públics i la publicitat porta a porta únicament seran autoritzades de conformitat amb
les respectives ordenances municipals.
2. Únicament es podrà realitzar la venda ambulant en els llocs, dies i hores que s’autoritzi per la Batlia,
permetent-se només amb motiu de la celebració de mercats públics o mercats ocasionals instal·lats amb motiu
de fires, festes o aconteixements populars, quedant prohibida en qualsevol altre supòsit o en el cas de que no
estigui autoritzada. En aquells casos en que es permeti, el venedor ambulant haurà d’informar, mitjançant un
cartell visible, de la direcció on s’atendran, en el seu cas, les reclamacions dels consumidors i, en tot cas,
aquesta direcció haurà de figurar en la factura o en el comprovant de la venda.
3. Així mateix, es prohibeix la venda a domicili, sense perjudici del repartiment, distribució o subministrament
dels adquirits o encarregats pels consumidors en establiments comercials autoritzats per la venda al públic.
4. Es prohibeix l´oferiment a domicili de serveis de qualsevol tipus, en especial de revisió i/o manteniment
d´instal·lacions de gas o similars sense haver estat prèviament requerits per l´interessat; si els agents de
l´Autoritat municipal tenen coneixement de la pràctica d´aquests oferiments, ordenaran el cessament immediat
de l´activitat.
Article 41
Es prohibeix aparcar davant els guals, sempre que aquests estiguin degudament senyalitzats. La senyalització
consisteix en la pintura de la vorera de color groc i la col·locació de la placa oficial de l'Ajuntament en lloc visible.
Qualsevol placa senyalitzadora de gual que no sigui l'oficial de l'Ajuntament és il·legal i, per tant, no és vàlida per
a impedir l'aparcament.
Article 42
Sense perjudici de les mesures cautelars, fiances i taxes que acordi l'Autoritat Municipal a fi d'autoritzar
l'ocupació de la via pública en els supòsits previstos en aquesta ordenança, les infraccions al que disposa el
present capítol seran sancionades amb la quantia de 90 a 180 Euros. I de 300 Euros en cas de reincidència.
Totes les sancions seran informades pels Tècnics Municipals als qui competeixi les infraccions i s’hi detallarà la
quantia i l’exposició de motius que ha conduït a extreure-la.
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CAPÍTOL IV: La Circulació
Article 43
El trànsit de vianants i vehicles i la conducció i circulació de vehicles a motor en el terme de Vilafranca de
Bonany s'ajustarà a les disposicions de la Llei de Bases sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat
Vial, normativa que la desenvolupi o substitueixi i al Codi de Circulació, mentre continuï en vigor, sens perjudici
de la regulació que complementàriament pugui establir l'Ajuntament fent ús de les autoritzacions legals vigents.
Article 44
Correspon a l'Ajuntament:
a) L'ordenació i control del trànsit en les vies urbanes de titularitat municipal, així com la seva vigilància i,
mitjançant agents propis, la denúncia de les infraccions que es cometin en aquestes vies i la seva sanció quan
no estigui expressament atribuïda a una altra administració.
b) La regulació, mitjançant ordenances i disposicions de caràcter general, dels aprofitaments de les vies urbanes
que tinguin per objecte fer compatible l'equitativa distribució dels aparcaments entre tots els usuaris amb la
necessària fluïdesa del trànsit rodat i l'ús dels carrers per part dels vianants. De conformitat amb l'Ordenança
fiscal reguladora de les taxes aplicables, per acord del Ple es podran determinar aquelles zones de la via pública
d'estacionament limitat i no gratuït.
c) La retirada dels vehicles de la via pública en els casos en què reglamentàriament es determini i, en qualsevol
cas, quan obstaculitzin o dificultin la circulació, suposin un perill o no siguin respectades les normes vigents
establertes per a estacionaments i usuaris.
Els Agents de la Circulació podran immobilitzar un vehicle per mitjans mecànics d'acord amb el que autoritzi la
normativa vigent.
Per a la posada en circulació d'un vehicle que hagi estat retirat o immobilitzat, es requerirà la sol·licitud del titular
del vehicle o del conductor i el previ pagament de les despeses ocasionades, sense perjudici de la imposició de
la sanció que correspongui per la infracció comesa.
d) L'autorització de les proves d'intoxicació etílica o per estupefaents, psicotròpics o estimulants dels conductors
que circulin per les vies públiques.
Article 45
A més de les altres competències que li atorguin el seu propi Reglament, correspon a la Policia Local l'ordenació,
senyalització i direcció del trànsit dins el casc urbà i la instrucció d'atestats per causa d'accidents de circulació
que hi tinguin lloc, sense perjudici de comunicar les actuacions als organismes judicials i administratius
competents.
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Article 46
Les sancions que s'imposin per les infraccions de trànsit comeses en el casc urbà s'ajustaran en la seva
tipificació, quantia i procediment al que es disposa en la Llei 18/89, de Bases sobre Trànsit i normativa que la
desenvolupi o complementi.
La correcta conducció de les motos i ciclomotors.
1. És obligatori l’ús del cas en tots els vials de Municipi de Vilafranca de Bonany, d’acord amb l’establert pel Codi
de Circulació. Per tant, l’Autoritat Municipal vetllarà per que es compleixi aquesta normativa, així com realitzarà
les campanyes que siguin necessaris per informar als usuaris de motos i ciclomotors dels beneficis del seu ús.
2. La conducció temerària, les curses per vials públics, l’ús indegut del enginys mecànics que amplien els renous
dels tubs d’escapament, superar els límits de velocitats marcats pel Codi de circulació i la carència del preceptiu
permís de conducció, assegurança o documents d’identificació de la moto o el ciclomotor, seran sancionats i
perseguits per l’Autoritat Municipal. Així mateix, l’Ajuntament realitzarà les campanyes informatives que siguin
necessàries per minvar l’ús incorrecte del vehicle o la conducció que reporti perill per a la resta de ciutadans.
CAPÍTOL V: Alarmes i Elements a Façanes
Article 47
Per dignificar l’estètica dels vials públics del poble de Vilafranca, cal regular l’ús dels elements visuals que es
col·loquen a les façanes. Per tant:
1. Sense perjudici del que disposin altres Normatives o Decrets, es podran instal·lar alarmes visuals o acústiques
en establiments públics i privats, així com en domicilis particulars, de conformitat els requisits establerts per la
normativa vigent.
2. Queden terminantment prohibits els elements col·locats o instal·lats a les façanes i que no permetin les NNSS
vigents.
3. Qualsevol element o objecte que no estigui descrit a les NNSS o en la present Ordenança, serà avaluat per
l’Autoritat Municipal i resoldrà la seva permanència o desnonament.
Article 48
Les alarmes instal·lades, estiguin o no connectades a qualsevol centre policial, s'ajustaran a les previsions
contingudes a la normativa vigent i serà necessari que hagin estat instal·lades per empreses autoritzades
administrativament, les quals seran responsables dels aparells i instruments electrònics utilitzats, que hauran de
recollir les característiques determinades pel Ministeri de l'Interior i per la Conselleria d’Interior i haver estat
homologats per l'administració pública corresponent.
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Article 49
1. Abans d'entrar en funcionament l'alarma instal·lada, haurà de sol·licitar-se l'autorització, adjuntant certificació
de l'empresa instal·ladora i un mínim de tres noms amb les seves adreces i telèfon que puguin ser requerits en
absència del titular i per qüestions que derivin de l'ús de l'alarma o de la seva instal·lació. Caldrà adjuntar també
un escrit d'autorització expressa d'entrada al domicili o entitat protegida a favor de la Policia Local, si aquesta
mesura fos necessària per a desconnectar els senyals lluminosos o acústics de l'aparell. Les autoritzacions
d'instal·lació i de funcionament queden supeditades a l'aprovació de l'Ajuntament previ informe de l'Enginyer i
Policia Local.
2. Cas d'autoritzar-se per la Corporació la instal·lació d'aparells d'alarma connectat a les dependències de la
Policia Local, els interessats, a més dels requisits establerts anteriorment, hauran de presentar escrit de
sol·licitud al senyor Batle-President, al qual s'adjuntarà el projecte de l'entitat instal·ladora; s'haurà d'acompanyar
també escrit d'exoneració de responsabilitat de l'Ajuntament per subtracció, danys o contingències que puguin
sofrir els béns protegits.
Article 50
1. El titular és responsable del seu correcte funcionament, havent de ser revisades per la casa instal·ladora cada
sis mesos com a mínim i haurà d’atendre els requeriments que sobre el particular li pugui fer l'Ajuntament.
2. El titular és responsable de l'incompliment de les normes tècniques establertes per l'empresa instal·ladora i
per negligència o ús incorrecte.
Article 51
En el cas de funcionar l'alarma i de no trobar el propietari o les tres persones designades, la Policia Local
procedirà a desconnectar l'aparell, bé pels seus propis agents o altres persones, fent servir els mitjans
disponibles i arribant si fos necessari a la seva inutilització, sense que aquesta acció pugui reportar cap
responsabilitat.
Article 52
Per tal d'evitar molèsties al veïnat en el cas d'activament fortuït de les sirenes en zona urbana, els titulars dels
locals on estiguin ubicades vindran obligats a comunicar a la Policia Local el nom i adreça de dues persones
fàcilment localitzables que, de forma immediata, puguin procedir a la seva desconnexió. Si la seva localització no
fos possible, la pròpia Policia Municipal podrà procedir a la inutilització de l'alarma, sense responsabilitat pels
possibles danys materials que pugui ocasionar.
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Article 53
La instal·lació d'alarmes en els vehicles no està subjecte a cap requisit. Malgrat tot, quan intencionadament o de
forma casual es posi en funcionament i ocasioni alarma, intranquil·litat i el seu soroll pertorbi la convivència
ciutadana, l'Autoritat o els seus Agents podran prendre mesures oportunes per anul·lar-la, arribant, si fos
necessari, a la seva inutilització.
Article 54
1. Les infraccions al contingut del present Capítol es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Seran considerades infraccions lleus dues falses alarmes en el termini d’un any.
Seran considerades infraccions greus la reiteració en la falta lleu i l'incompliment de les normes tècniques
establertes.
Seran considerades infraccions molt greus la reiteració d'una falta greu, l'actitud de passivitat davant el
funcionament d'una alarma i la seva instal·lació sense comptar amb les autoritzacions necessàries.
2. Les conductes constitutives d'infracció en matèria d'alarmes seran sancionades d'acord amb les següents
escales:
Infraccions lleus: amonestació verbal per part de la Policia Local o escrita per part del Sr. Batle o persona en qui
delegui.
Infraccions greus: multa de 180 Euros.
Infraccions molt greus: multa de 300 Euros.
3. Sense revestir caràcter de sanció i com a mesura cautelar, la Batlia podrà acordar el precinte de totes aquelles
alarmes que no acompleixin els requisits tècnics i legals establerts, fins a la subsanació dels defectes observats.
CAPÍTOL VI: Policia d'edificis, immobles i solars
Article 55
Totes les obres que es realitzin en el Terme Municipal estan sotmeses al que determinen les Normes
Subsidiàries vigents a Vilafranca de Bonany, així com a altres disposicions de caire urbanístic de rang superior.
Article 56
Els propietaris i ocupants estan obligats a mantenir els seus habitatges en les adequades condicions de
seguretat, salubritat i presència pública, d'acord amb el que disposa el Decret 145/1997 de 21 de novembre, pel
qual es regulen les condicions d’amidament, d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges
així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat; així com a la Llei 10/1990 de 23 d’octubre de Disciplina
Urbanística.
En immobles o habitatges particulars, queda prohibit:
a) Mantenir o usar abocadors de fems –basses- dins el casc urbà.
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b) Tenir o criar animals que no siguin de companyia i que vulnerin la Llei 1/1992 de 8 d’abril de Protecció dels
animals que viuen a l’entorn humà, així com el Decret 56/94 de 13 de maig pel que s’aprova el Reglament per al
desenvolupament i aplicació de l’esmentada Llei.
Article 57
1. El mal estat observat en una finca o immoble, amb perill per a la via pública ocasionat pel seu mal estat,
parcial o total, es donarà a conèixer al propietari, el qual haurà de procedir a la reparació de l'immoble dins un
termini de temps que serà fixat per l'Ajuntament i a protegir la zona deteriorada fins a la seva definitiva reparació.
2. En el cas de no realitzar-se les obres dins el termini concedit, s'obrirà al propietari un expedient sancionador,
sense perjudici d'ordenar el que procedeix d'acord amb la Llei de Disciplina Urbanística i demés legislació vigent.
3. La neteja dels solars desocupats és una obligació de la propietat, per tant, la responsabilitat pel mal estat
d’higiene dels mateixos recau única i exclusivament en la propietat. Així mateix, és d’obligat compliment el
disposat a les NN.SS. L’Ajuntament, a l’empara de l’art. 1 del Reglament de Serveis, podrà requerir la neteja i
manteniment dels solars.
4. Els perjudicis o les molèsties produïdes en habitatges i/o solars entre mitjaneres, és de responsabilitat
exclusiva de la propietat que la produeix; per tant, l’Autoritat Municipal sols intervindrà en els casos que aquests
perjudicis afectin a la competència de l’Autoritat Municipal, tal i com estableix el Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals en el seu art. 1.
Article 58
Les conductes que suposin infracció a les disposicions d'aquest Capítol seran sancionades de conformitat amb
el que estableix la normativa urbanística vigent.
Qualsevol despesa produïda a càrrec de l’Ajuntament per neteja, desinfecció, construcció, enderroc o anàlogues
per subsanar deficiències que afectin a les propietats contemplades al Capítol VI seran a càrrec del titular de la
propietat.
En els casos que no ho determini, s’establirà un règim de sancions d'acord amb les següents escales:
Infraccions lleus: amonestació verbal per part de la Policia Local o escrita per part del Sr. Batle o persona en qui
delegui.
Infraccions greus: multa de 180 Euros. Les de l’article 56.a, 57.1 i 57.3. Tres infraccions lleus.
Infraccions molt greus: multa de 300 Euros. Les de l’art. 56.b, 57.2.
Reincidents: 600 Euros. Tres infraccions greus o dues molt greus.
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CAPÍTOL VII: Dels cans i animals de companyia
Article 59
1.Queda terminantment prohibit exhibir, treure a la via pública o tenir solts dins solars o parcel·les sense cap
tipus de mesura de seguretat, cans classificats com a perillosos, d’acord amb la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. S’iniciaran diligències
sancionadores contra els propietaris que vulnerin aquesta Llei.
També es sancionarà als propietaris de cans que no disposin de XIP identificador i que passegin per la via
pública, d’acord amb l’Ordre del Conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria de 21 de maig de 1999 per la que es
regula l’identificació dels animals de companyia a les Illes Balears. Qualsevol ca que es trobi a la via pública
sense propietari i sense XIP identificador, serà conduït a les instal·lacions municipals pel seu dipòsit. En
qualsevol cas, els propietaris de cans que els treguin a la via pública, hauran de disposar de tota la
documentació de l’animal en un lloc localitzable per poder-ho mostrar a l’Autoritat Municipal quan així ho
requereixi.
2., NO es permetrà la circulació d’animals domèstics pels espais públics o vies públiques del terme municipal de
Vilafranca sense estar fermats amb corretja o sistema similar que permeti un control total e immediat sobre
l’animal per part del seu propietari o tutor circumstancial.
3. Queda prohibit deixar pòsits fisiològics d’animals de companyia sobre la via pública o solars que no siguin de
la titularitat del propietari de l’animal. En tot cas, s’haurà de portar autorització per escrit, especificant la titularitat
del solar o el consentiment del seu propietari.
S’imposarà una sanció de 10 Euros als propietaris que no portin bossa per enretirar els pòsits fisiològics, 30
Euros als propietaris que NO ho netegin i siguin sancionats per primera vegada, i una sanció de 60 Euros als
que siguin sancionats per segona vegada. En cas de reincidència, la sanció serà de 90 Euros.
4. Es consideren animals potencialment perillosos a efectes d’aquest REGLAMENT GENERAL DE POLICIA I
CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY , i d’acord amb l’article 2 de
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos:
a.- Els que pertanyen a la fauna salvatge, i són utilitzats com animals domèstics o de companyia, amb
independència de la seva agressivitat, i corresponen a espècies o races que tenen capacitat de causar la mort o
lesions a persones o a altres animals i mals a les coses.
b.- També tenen la qualificació de potencialment perillosos, els animals domèstics o de companyia que
reglamentàriament se determinen, en particular, els que pertanyen a l’espècie canina, inclosos dins una tipologia
racial, que pel seu caràcter agressiu, grandària, o potència de mandíbula tinguin capacitat de causar la mort o
lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses.
c.- En particular, els cans que pertanyen a les races relacionades a l’annex I del Reial Decret 287/2002 de 22 de
març per el que se desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d’animals potencialment
perillosos:
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- Pitbull terrier
- Staffordshire bull terrier
- American staffordshire terrier
- Rottweiller
- Dogo argentí
- Fila brasiler
- Tosa inu
- Akita inu
En general els cans que tenen totes o la majoria de les característiques detallades a l’annex II del Reial Decret
abans esmentat.
5. Tota persona que vulgui ser propietària d’un animal potencialment perillós, haurà de sol·licitar estar inclòs en
el Registre Municipal de Cans Perillosos.
6. El Batle de la Corporació serà el competent per poder atorgar les llicències per la tinença d’animals
potencialment perillosos, en compliment de l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.
7. Per obtenir la Llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos es necessari acreditar els següents
requisits:
a.- Ser major d’edat.
b.- No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat sexual i la salut pública,
associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no haver estat privat per resolució judicial del dret a la
tinença d’animals potencialment perillosos.
c.- Certificat d’aptitud psicològica i física.
d.- Acreditar que s’ha formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguin ser
causats pels seus animals, per una quantia mínima de 120.000 euros.
e.- No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les
recollides a l’article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre.
8. La Llicència tindrà un període de duració de cinc anys, renovable per períodes successius de igual duració i
pel mateix procediment.
La Llicencia perdrà la vigència en el moment en què el seu titular deixi de complir amb els requisits necessaris
pels qual se li va concedir.
9. El titular de la Llicència d’Animals Potencialment Perillosos té la obligació de sol·licitar la inscripció en el
Registre municipal dins els quinze dies següents a la data que se va obtenir la corresponent llicència, devent
aportar:
a.- Les dades de la persona propietària de l’animal
b.- Les característiques de l’animal
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c.- El lloc habitual de residència de l’animal
10. Per la presència i circulació de cans potencialment perillosos per espais públics, serà obligatòria la utilització
de corretja o cadena de menys de 2 metres de llargària, així com un morral homologat i adequat per la seva raça
11. La tinença d'animals domèstics obliga a l'adopció de les precaucions adequades per evitar molèsties als
veïns. Per aquest motiu, durant l'horari nocturn es prohibeix deixar als patis, terrasses, balcons o galeries, aus i
animals que amb el seus sons pertorbin el descans o tranquil·litat dels veïns. Igualment, durant el dia hauran de
ser retirats pels seus propietaris o responsables quan, de manera evident, ocasionin molèsties.
12. Els animals domèstics seran respectats i cuidats degudament per els seus propietaris. NO es deixaran
abandonats i sempre estaran controlats per el seu propietari, cuidador o passejador, fent-se aquest responsable
dels mals i desperfectes que puguin ocasionar. En cap cas, la fuita d’un animal, no serà una excepció per exigir
responsabilitat del desperfectes o mals que s’ocasionin al propietari, cuidador o passejador de l’animal.
13. Tot animal que es trobi dins la via pública sense un control per part del seu propietari, cuidador o passejador,
serà traslladat al dipòsit Municipal o en cas de necessitat al lloc on l’autoritat competent trobi més adient. Per la
recuperació de l’animal per part del propietari, s’haurà de presentar la documentació legal que acrediti la
propietat de l’animal i s’hauran d’abonar les despeses ocasionades per la custodia de l’animal. A més es
sancionarà amb una falta lleu segons s’expressa al Reglament General de Policia i Convivència Ciutadana de
l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany.
Article 60
1. Les infraccions al que disposa el present Capítol, i que no contemplin una sanció específica, seran
sancionades amb la quantia de 30 a 180 Euros. En cas de reincidència, i a criteri del Tècnic Municipal que
expedeixi l’informe, la sanció podrà ser de 600 Euros .
2. Les infraccions tipificades als articles abans esmentats relacionades amb la tinència d’animals i cans
perillosos, seran sancionades amb les següents multes:
a.- Infraccions lleus, de 150 fins a 300 euros.
b.- Infraccions greus, de 301 fins a 2.405 euros.
c.- Infraccions molt greus, de 2.406 fins a 15.025 euros, totes elles, d’acord amb l’article 13.5 de la Llei 50/1999,
de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, i per qualsevol
altre normativa que la substitueixi o complementi.
Totes les sancions seran informades pel tècnic municipal competent en la matèria i s’hi detallarà la quantia i
l’exposició de motius que han conduït a imposar-la
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CAPÍTOL VIII: de la protecció del medi ambient contra la contaminació per renous i vibracions
Article 61: Objecte i àmbit d’aplicació
1.

Aquest capítol té per objecte, dins les competències d’aquest Ajuntament, regular les mesures i els

instruments necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica en el terme municipal, a fi d’evitar i reduir
els danys que pugui ocasionar a les persones, els béns o el medi ambient.
2.

Estan sotmeses a aquest Capítol: les instal·lacions, les maquines, els projectes de construcció, les

relacions de veïnat, els comportaments ciutadans a l’interior i l’exterior dels edificis, les activitats de caràcter
públic o privat i, en general, els emissors acústics independentment de qui en sigui el titular, el promotor o el
responsable, tant si és una persona física com jurídica, pública o privada, en un lloc públic o privat, obert o
tancat, dins el nostre terme municipal, susceptibles de generar contaminació acústica per renou o vibracions.
3.

Les seves prescripcions són de compliment obligat i directe exigible en qualsevol tipus d’espectacles,

construccions, demolicions, obres, instal·lacions fixes o temporals i qualsevol altra activitat que prevegin les
normes d’ús urbanístic, com també per a ampliacions o reformes que es projectin o executin.
També n’és exigible el compliment respecte del comportaments dels veïnats o usuaris de la via pública,
sense perjudici dels drets fonamentals que preveu la Constitució espanyola.
4.

Queden exclosos: els renous procedents d’infants i les activitats i infraestructures de competència

autonòmica o estatal
Article 62: competències municipals
1.

Les competències municipals que preveu aquest Capítol poden ser exercides per la Batllia, la Regidoria

delegada o qualsevol òrgan o àrea que es pugui crear per assolir millor els objectius que es persegueixen.
2.

Dins del marc de les competències municipals, i amb la finalitat que es compleixi el contingut d’aquest

capítoL, qualsevol d’aquests òrgans pot adoptar les mesures cautelars, correctores o reparadores necessàries,
ordenar totes les inspeccions que cregui convenients i aplicar les sancions que preveuen aquest capítol o una
altra norma específica aplicable.
Article 63: aplicació dels índexs acústics
1.

Per avaluar els nivells sonors ambientals s’han d’utilitzar els índexs dels nivells sonors continus

equivalents dels períodes diürn, vespertí i nocturn, expressats en decibels ponderats (LAeq diürn, LAeq vespertí,
LAeq nocturn, respectivament), que es calculen fent la mitjana de cadascun dels nivells en els períodes diürn,
vespertí i nocturn d’un any (Ld, Le i Ln, respectivament). Les mesures s’han de prendre d’acord amb el protocol
que s’estableix en l’annex IV.
2.

Per avaluar els nivells sonors emesos i transmesos per emissors acústics s’ha d’utilitzar com a índex el

nivell sonor continu equivalent per a un període d’integració de 5 segons com a mínim, expressat en decibels
ponderats (LAeq, 5 segons). Les mesures s’han de prendre d’acord amb el protocol que s’estableix en l’annex IV.
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3.

Els nivells sonors emesos per emissors acústics subjectes al compliment d’alguna norma específica,

com ara màquines d’ús a l’aire lliure, s’han de mesurar i expressar de conformitat amb el que determinin
aquestes normes específiques.
4.

Els nivells sonors emesos per vehicles de motor i ciclomotors s’han d’avaluar de conformitat amb

l’annex V.
5.

En el cas de nous emissors, per comprovar el compliment dels nivells de vibracions aplicables en l’espai

interior dels edificis, s’ha d’aplicar l’índex Law, d’acord amb els articles 2 h, 3.1 b i l’annex I, apartat B, del R.D.
1367/2007.
Article 64: drets i deures dels ciutadans
1.

D’acord amb el que estableix la normativa per la qual es regula el dret d’accés a la informació en

matèria de medi ambient, l’Ajuntament ha de posar a disposició de la població la informació relativa a la
contaminació acústica, de manera clara, comprensible i fàcilment accessible.
2.

Els ciutadans tenen el deure de complir les normes de conducta que determina aquesta Reglament en

relació amb la contaminació acústica.
Article 65: períodes horaris
Als efectes de l’aplicació d’aquesta Reglament, es considera període de temps diürn, de les 8.00 a les 20.00
hores; període de temps vespertí, de les 20.00 a les 23.00 hores, i període de temps nocturn, de les 23.00 a les
8.00 hores. En aquest períodes s’han d’aplicar els índexs acústics Ld, Le i Ln, respectivament.
En qualsevol cas, prevalen els períodes horaris que determini la norma de caràcter legal que els reguli.
Article 66: prohibició de la pertorbació de la convivència
1.

La producció de renous en el medi ambient exterior o de renous o vibracions a l’interior dels edificis ha

de respectar les normes i els usos que exigeix la convivència, de manera que no causi molèsties que pertorbin
de manera immediata i directa la tranquil·litat dels veïnats ni impedeixi el descans o el funcionament normal de
les activitats pròpies dels locals receptors.
2.

Amb la finalitat de no pertorbar la bona convivència, els propietaris o usuaris de receptors de ràdio,

televisió, equips de música, electrodomèstics, aparells d’aire condicionat, instruments musicals i, en general,
qualsevol font sonora domèstica, han d’instal·lar-los i ajustar-ne l’ús de manera que durant el funcionament
compleixin els valors límit d’immissió que s’estableixen en el capítol III d’aquesta Reglament.
3.

A l’interior dels habitatges o locals particulars els ciutadans han de respectar els límits tolerables de la

bona convivència veïnal, de manera que els renous que produeixin no superin els valors límits d’immissió que
s’estableixen en el capítol III d’aquesta Reglament, a fi de no pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns ni
impedir el funcionament normal de les activitats pròpies del locals receptors
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Article 67: àrees acústiques i mapa de renou el municipi
1.

L’Ajuntament ha de delimitar les àrees acústiques que es recullen en l’annex I d’aquest Reglament

d’acord amb l’ús predominant del sòl que determina l’article 17 de la Llei 1/2007 i aplicant els criteris que
determina l’article 5 del Reial decret 1367/2007.
Els objectius de qualitat acústica per a cadascuna de les àrees acústiques que preveu aquest
Reglament es recullen en les taules de l’annex II
2.

El mapa de renou del municipi té per objectius: classificar acústicament les zones urbanes, els nuclis de

població i, si s’escau, les zones del medi natural, d’acord amb el que s’estableix en l’annex I; analitzar els nivells
acústics del terme municipal, i proporcionar informació sobre les fonts sonores que causen la contaminació
acústica.
3.

L’Ajuntament ha d’elaborar el mapa de renou, que ha de complir els requisits mínims que es detallen en

l’annex IV del R. D. 1513/2005 i de l’article 21 de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica
de les Illes Balears,
Per elaborar-lo, ha de distingir les àrees diferenciades que s’indiquen a continuació d’acord amb l’ús
que hi ha o hi està previst, les fonts que generen la contaminació acústica o les condicions de qualitat sonora:
a) Principals vies de comunicació municipals.
b) Àrees industrials i recreatives.
c) Àrees residencials i comercials.
d) Àrees especialment protegides per l’ús sanitari, docent o cultural.
e) Àrees especialment protegides pels valors mediambientals, que necessiten ser preservats de la contaminació
acústica.
f) Àrea del centre històric.
Article 68: avaluació del renou i les vibracions
1.

Les instal·lacions, els establiment i les activitats, tant noves com existents, han de respectar els valors

límits d’immissió de renou transmès al medi ambient exterior que s’indiquen en el quadre B1 de l’annex III,
segons el tipus d’àrea acústica receptora.
2.

En el cas que s’hagin de mesurar valors d’immissió en sòls que no tinguin la consideració d’àrea

urbanitzada, s’han d’aplicar els valors límit d’immissió de renous corresponents a l’ús residencial o d’habitatge,
tret que una norma de rang més alt disposi altrament.
3.

Les instal·lació, els establiments i les activitats, tant noves com existents, han de respectar els valors

límits d’immissió de renou transmès a l’espai interior receptor que s’indiquen en el quadre B2 de l’annex III
d’aquest Reglament, segons el tipus d’àrea acústica receptora.
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La taula B2 és vàlida tant per a fonts ubicades en espais interiors confrontants com per a fonts ubicades
en el medi ambient exterior.
4.

Els nivells anteriors també s’han d’aplicar a altres establiments oberts al públic amb usos diferents als

que s’esmenten, atenent a raons d’analogia funcional o a la necessitat d’una protecció acústica equivalent.
5.

Quan en un edifici es permetin usos distints del general comercial, administratiu, industrial, etc., els

límits exigibles de transmissió interior entre locals de titulars diferents són els que s’estableixen per al receptor
més sensible acústicament.
6.

Els emissors generador de vibracions han de respectar els valors límit de transmissió als locals

acústicament confrontants que es fixen en la taula C de l’annex III d’aquest Reglament, de manera que no causin
molèsties als ocupants
Article 69: Autorització per superar els límits de renou
1.

Per raons d’interès general o de significació ciutadana especial o amb motiu de l’organització d’actes

amb una projecció oficial, cultural o de naturalesa anàloga especial, a petició dels organitzadors, l’Ajuntament pot
autoritzar, per a les zones afectades, amb caràcter temporal i provisional i fent prevaldre el principi de protecció
de la salut de la ciutadania, la modificació o la suspensió dels valors límit d’emissió sonora que s’estableixen en
l’article 68.
2.

Els titulars d’emissors acústics poden sol·licitar a l’Ajuntament l’autorització per superar els valors límit

que s’estableixen en l’article 68 de manera provisional i temporal, per a la qual cosa han de presentar una
sol·licitud, amb almenys un mes d’antelació a l’acte, acompanyada d’un estudi acústic que la justifiqui
raonadament. L’Ajuntament n’ha de notificar la resolució amb anterioritat a la data programada per a
l’esdeveniment. En qualsevol cas, l’Ajuntament només pot resoldre la suspensió provisional i temporal de l’acte si
havent-ne valorat la incidència acústica, s’acredita que s’empren les tècniques acústiques més adequades i així i
tot no es poden respectar els valors límit.
3.

Quan es concedeixi el permís, l’autorització ha de fixar expressament el nom, les dates de

l’esdeveniment, les dades de la persona responsable i els períodes horaris en què es poden fer actuacions o
emprar dispositius musicals, de megafonia o anàlegs.
Article 70: Normes específiques per a obres, edificacions i treballs a la via pública
1.

Els responsables de les obres, les edificacions i els treballs a la via pública, amb la finalitat de

minimitzar les molèsties, han d’adoptar les mesures adequades per reduir els nivells sonors i de vibracions
d’aquests i de les màquines auxiliars que utilitzin. A aquest efecte, entre d’altres mesures, poden instal·lar
silenciadors acústics o bancades amortidores de vibracions, o tancar la font sonora o ubicar-la a l’interior de
l’estructura en construcció una vegada que l’estat de l’obra ho permeti.
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2.

Els equips i les màquines susceptibles de produir renous i vibracions emprats en les obres, les

edificacions i els treballs a la via pública han de complir el que estableix la normativa sectorial aplicable, i les
màquines d’ús a l’aire lliure en particular, les prescripcions del R.D. 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es
regulen les emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure, o la norma que
el substitueixi. En qualsevol cas, els sistemes o equips complementaris que s’utilitzin han de ser els més
adequats per reduir la contaminació acústica.
3.

L’horari de feina ha d’estar comprès entre les 7 i les 18 hores els dies laborables, de dilluns a divendres,

encara que no es podran superar els límits establerts a l’annex III de les 7 a les 8 hores. L’horari de feina els
dissabtes estarà compres entre les 10 i les 18 hores.
4.

En les obres públiques i en la construcció s’han d’usar les màquines i els equips tècnicament menys

renouers de la manera més adequada per generar la menor contaminació acústica possible.
5.

L’Ajuntament, d’ofici o a instància de part, de manera justificada i amb l’aprovació prèvia de la Junta de

Govern, en el cas que estigui constituïda, o de la Batllia, pot requerir per a qualsevol obra un estudi acústic
elaborat per un tècnic competent en els casos següents:
-

Quan es superin els nivells de renou tramès a l’espai interior, taula B2 de l’annex III, quan

existeixi col·lindància entre l’obra i el local o habitatge afectat.
-

Quan es superin els nivells de renou tramès a l’espai interior, taula B2 de l’annex III, quan

l’obra afecti a una part del mateix edifici en el que es vegin afectats locals o habitatges.
6.

Quan es superin els nivells de renou tramès al medi ambient exterior, taula B1 de l’annex III.

L’Ajuntament, d’ofici, ha de mesurar els valors d’immissió per comprovar que en l’execució de les obres

a la via pública no se superen els valors que es preveuen en el projecte corresponent o els màxims que permet
aquest Reglament.
7.

Per avaluar el renou que produeixen les obres, les edificacions o els treballs a la via pública, s’han

d’aplicar, de l’annex III, la taula B1, la taula B2 i la taula C.
Les obres que incompleixin els valors d’immissió de renous i vibracions que s’estableixen en aquest
Regalment s’han de paralitzar. Per a reiniciar-les, el titular ha de presentar un estudi acústic amb les
característiques que es descriuen al punt 5 i un certificat tècnic que justifiqui que es compliran els valors
d’immissió permesos.
Article 71. Exoneracions i obres de reconeguda urgència.
1.

El batlle, respectant els principis de legalitat i proporcionalitat i afectant els drets individuals el mínim

possible, ha d’atorgar una autorització per a les activitats en què no sigui possible garantir els nivells de renou
que s’estableixen en el aquest Reglament, per raons tècniques i acreditades degudament per les persones
interessades, en què ha de fer constar expressament la limitació de l’horari en què es pot dur a terme l’activitat.
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2.

L’horari de treball ha de ser dins el període diürn que estableix aquest Reglament. Excepcionalment, i

per raons acreditades, es poden autoritzar treballs, tant a la via pública com en edificis, sense respectar aquest
horari. En qualsevol cas, s’han d’adoptar les mesures i les precaucions necessàries per reduir al mínim els
nivells sonors de pertorbació de la tranquil·litat ciutadana. L’autorització que s’atorgui amb aquestes raons
excepcionals no pot aprovar activitats que, en conjunt, puguin produir renous i vibracions superiors al 60 % dels
admissibles en el període diürn
3.

A les obres d’urgència reconeguda i a les tasques que es facin per raons de seguretat o perill,
l’ajornament de les quals pugui ocasionar perills d’esfondrament, inundació, corriment, explosió o riscs
de naturalesa anàloga, es pot autoritzar l’ús de màquines i l’execució de treballs encara que comportin
una emissió de renous més gran de la permesa a la zona, procurant que l’horari de feina amb un major
volum de renou ocasioni les menors molèsties possibles i que els treballadors disposin de la protecció
necessària que estableixen les normes de seguretat preceptives. En aquest cas, l’Ajuntament ha
d’autoritzar expressament les obres o tasques i ha de determinar els valors límit d’emissió que s’han de
complir d’acord amb les circumstàncies que hi concorrin.

Article 72: Sistemes d’alarma i megafonia
1.

Els sistemes d’alarma acústics han de correspondre a models que compleixin la normativa reguladora

pròpia i s’han de mantenir en un estat d’ús i funcionament perfectes, amb la finalitat de reduir al màxim les
molèsties que puguin ocasionar sense disminuir-ne l’eficàcia i d’evitar que s’activin per causes injustificades o
diferents de les que van motivar-ne la instal·lació.
2.

Per instal·lar un avisador acústic d’emplaçament fix, la persona titular del sistema d’alarma ha de

presentar a la Policia Local un certificat de l’instal·lador i un document en què constin les dades del titular, amb el
domicili i el telèfon, la voluntat d’instal·lar el sistema d’alarma, les característiques acústiques d’aquest, la
persona responsable d’instal·lar-lo i desconnectar-lo i el pla de proves, amb els assajos inicials i periòdics.
3.

El sistema d’alarma només pot emetre un senyal continu de 85 dB(A), mesurats a tres metres de

distància en la direcció de màxima emissió sonora, durant 60 segons, i repetir-lo tres vegades com a màxim amb
dos períodes de silenci de 30 a 60 segons. Si el sistema no s’ha desactivat quan ha acabat el cicle, no pot
començar a funcionar de nou.
4.

Els sistemes acústics d’alarma o d’emergència no es poden usar sense una causa justificada.

5.

Les persones responsables d’empreses, comerços, domicilis o vehicles que tinguin instal·lat un sistema

d’alarma acústic han de mantenir-lo en un estat de funcionament perfecte per evitar que s’activi per causes
injustificades i han de desconnectar-lo immediatament en el cas que l’activació respongui a una falsa alarma.
6.

Amb la finalitat d’evitar la superació dels límits assenyalats en aquest Reglament i les molèsties als

veïns, es prohibeix usar aparells de megafonia o qualsevol altre dispositiu sonor en el medi ambient exterior amb
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finalitats de propaganda, reclam, avís, distracció i anàlegs, que no hagi estat prèviament autoritzat, tret que
s’esdevingui una situació d’emergència.
7.

Quan concorrin raons d’interès general o d’especial significació ciutadana, la Batlia pot autoritzar l’ús

dels dispositius sonors que s’esmenten en l’apartat anterior, amb els valors límit d’immissió que s’estableixen en
aquest Reglament, en tot el terme municipal o en una part d’aquest. Aquests sistemes han de ser direccionals,
han d’estar orientats cap a les instal·lacions i s’han d’utilitzar a un volum adequat i amb una freqüència
adequada.
8.

L’horari de funcionament dels sistemes de megafonia i dels equips de música amplificada de les

instal·lacions a l’aire lliure, tant públiques com privades, comprèn de les 8 h a les 23 h els dies laborables de
dilluns a divendres, i de les 9 h a les 23 h els dissabtes, diumenges i festius.
Article 73: Activitats a l’aire lliure
1.

Les fires d’atraccions, els mercats, les parades de venda ambulant i qualsevol altra activitat a l’aire lliure
que tingui una incidència acústica significativa, han de disposar de les mesures correctores adequades
per assegurar que es respecten els límits de transmissió de renous i vibracions a l’exterior que
s’estableixen en aquest capítol.

2.

Les revetlles, les festes tradicionals, les fires, els espectacles musicals i qualsevol altra manifestació

popular a la via pública o en altres àmbits d’ús públic o privat a l’aire lliure, com també els actes cívics, culturals,
reivindicatius, esportius o recreatius excepcionals, les fires d’atraccions, els mítings i qualsevol altre de caràcter
semblant, han de disposar d’una autorització municipal expressa que indiqui les condicions que s’han de complir
per minimitzar la incidència dels renous a la via pública, segons la zona on hagin de tenir lloc.
3.

Les activitats públiques que utilitzin sistemes amplificats de so s’han d’assegurar que el nivell sonor
màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq, 60 segons) als indrets d’accés públic ni els 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la
façana més exposada.

4.

En els casos que es consideri oportú, l’Ajuntament pot exigir la instal·lació d’un limitador enregistrador o

un altre mecanisme similar, amb les característiques que s’indiquen en l’article 77 d’aquest Reglament, per
garantir que no se superen els valors límit d’immissió.
5.

En el cas que una activitat incompleixi les condicions o les mesures que s’estableixen en els apartats
anteriors, i sense perjudici de les responsabilitats que derivin de la infracció, l’Ajuntament pot adoptar les
mesures necessàries perquè cessi l’incompliment, fins i tot suspendre l’activitat.

Article 74: altres activitats en el medi ambient exterior
Transport, càrrega, descàrrega i repartiment de mercaderies
1.

El transport, la càrrega, la descàrrega i el repartiment de mercaderies s’han de fer adoptant les mesures

i les precaucions necessàries per reduir al mínim la contaminació acústica i sense produir impactes directes en el
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sòl del vehicle ni en el paviment. Així mateix, s’han d’emprar les millors tècniques disponibles per evitar el renou
que produeixen el desplaçament i els tremolors de la càrrega durant el recorregut del repartiment. En concret, els
contenidors i els carros de càrrega, descàrrega i distribució de mercaderies s’han de condicionar per evitar la
transmissió dels renous. En qualsevol cas, s’han de respectar els valors límit d’immissió de transmissió que
s’indiquen a l’annex III.
2.

L’horari de les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de productes,

contenidors, materials de construcció o similars comprèn de les 8 a les 21 hores, excepte a les àrees acústiques
d’ús predominant industrial i sempre que no afecti els habitatges, en què no hi ha limitació d’horaris.
3.

L’Ajuntament pot autoritzar, de manera excepcional, la càrrega o descàrrega de materials a les
empreses o comerços que justifiquin tècnicament la impossibilitat d’adaptar-se als horaris que
s’estableixen en l’apartat anterior, sempre que es garanteixi que es compleixen els valors límit
d’immissió acústica.

Recollida de residus urbans i tasques de neteja viària
1.

En la recollida de residus urbans i les tasques de neteja viària s’han d’adoptar les mesures i les

precaucions tècnicament viables per minimitzar els renous dels vehicles de recollida i de les màquines de
recollida i neteja de residus, com també els derivats de la manipulació dels contenidors, la compactació dels
residus, la neteja o l’escombrada mecànica, etc. En qualsevol cas, s’han de respectar els valors límit d’immissió
de transmissió que s’indiquen a l’annex III
2.

Tan bon punt la tècnica ho permeti, els contenidors utilitzats per recollir qualsevol tipus de residus han

d’incorporar dispositius d’amortiment acústic a fi de mitigar les emissions de soroll.
3.

L’horari de les activitats de recollida de residus urbans i les tasques de neteja viària comprèn de les 8 a

les 24 hores, excepte que siguin a les àrees acústiques d’ús predominant industrial i que no afectin els
habitatges, en què no hi ha limitació d’horaris.
4.

Els contenidors de recollida de vidre situats en zones residencials s’han d’instal·lar preferentment en

llocs en els quals es compatibilitzi l’eficàcia i la minimització de molèsties als veïnats.
Article 75: Normes específiques per a activitats.
1.

Les activitats comercials, industrials i de serveis, tant les existents com les que se creïn a partir de

l’entrada en vigor d’aquest Reglament, han de complir les normes vigents en matèria de contaminació acústica,
sense perjudici de l’aplicació dels períodes transitoris que s’estableixin en l’aprovació de noves normes.
2.

Les activitats renoueres és a dir, amb un nivell d’immissió exterior superior a 75 dB(A) s’han d’instal·lar

a una distància de 100 metres com a mínim de residències per a gent gran, ambulatoris o altres centres sanitaris
amb serveis d’hospitalització o d’urgències.
3.

S’exceptuen de complir l’obligació que s’estableix en el paràgraf anterior les activitats següents:
- Activitats recreatives esportives en espais oberts o a l’aire lliure, aquàtiques, subaquàtiques o aèries.
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- Parcs infantils.
- Activitats culturals i socials.
- Parcs o jardins botànics.
4.

S’inclouen dins aquest article les activitats que disposen d’espais oberts en el medi ambient exterior,

com ara terrasses, porxos, patis, jardins o similars.
5.

Per al control de la contaminació acústica, es considera que aquests espais formen part de l’activitat,

per la qual cosa el promotor ha de prendre les mesures correctores adequades que assegurin que es compleixen
els límits de transmissió de renous i vibracions que s’estableixen en aquest capítol, tant a l’exterior com a
l’interior dels locals acústicament confrontants.
6.

El titular és el responsable darrer dels renous ocasionats pel comportament de les persones que siguin

a l’establiment, el local o les instal·lacions durant l’horari d’obertura.
Article 76.-Classificació de les activitats permanents
Als efectes d’aquesta Reglament les activitats es classifiquen en els tres tipus següents:
a)

Tipus 1: activitats permanents amb un nivell d’immissió a l’interior del local inferior o igual a 74 dB(A).

Correspon a activitats sense equips de reproducció o amplificació sonora o audiovisual ni música ni actuacions
en directe, les quals han de cumplir els següent requisits:
1. Les activitats de tipus 1 no poden disposar de ràdios, televisors, equips d’alta fidelitat ni cap altre
equip de reproducció o amplificació sonora o audiovisual en funcionament dins l’establiment o la
superfície que ocupen.
2. Així mateix, l’activitat, les instal·lacions i el comportament de les persones que hi participin han de
respectar els valors límit d’immissió de renous i vibracions transmesos al medi ambient exterior i als
locals contigus que s’indiquen en el capítol IV d’aquesta Reglament.
b)

Tipus 2: activitats permanents amb un nivell d’immissió a l’interior del local de 75 a 84 dB(A). Correspon

a activitats amb equips de reproducció o amplificació sonora o audiovisual o amb música. Requisits:
1. Per a l’obertura d’activitats del tipus 2 és necessari que un tècnic competent elabori un estudi acústic
específic, que s’ha d’incorporar al projecte d’activitats, si pertoca, relatiu a la incidència acústica de
l’activitat en l’entorn. L’estudi ha de descriure l’activitat que es pretén dur a terme, els equips que s’han
d’instal·lar, la directivitat dels altaveus, l’angle d’abast de la font d’ona sonora, les característiques dels
elements acústics, les mesures correctores i els plànols de situació a la zona i de les instal·lacions
realment executades.
2. Quan s’hagin executat les instal·lacions, el tècnic o director competent ha d’estendre un certificat, que
ha de formar part del certificat final d’activitat, si pertoca, que acrediti que es compleix aquest
Reglament i la normativa sectorial aplicable.
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3. L’activitat s’ha de dur a terme amb les portes i les finestres tancades, els elements de ventilació
adequats i les mesures esmorteïdores necessàries per no superar els valors límit establerts.
4. La immissió sonora màxima dels televisors i dels equips de reproducció de so és de 65 dB(A)
mesurats a un metre de distància de la font.
5. En el cas de les activitats de tipus 2, si no es pot limitar el regulador del volum d’emissió de renou
dels televisors o equips música als valors límit d’immissió de renou, s’ha d’instal·lar un limitador
registrador sonomètric amb les característiques que s’estableixen en l’article 77 d’aquest Reglament,
que garanteixi que a l’exterior i a l’interior dels locals o els habitatges contigus es respecten els valors
límit d’immissió sonora que s’estableixen en aquest capítol.
c)

Tipus 3: activitats permanents amb un nivell d’immissió a l’interior del local de 85 a 100 dB(A).

Correspon a espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, amb música o actuacions musicals
en directe o sense, entre d’altres. A més de cumplir els requisits de les activitats de Tipus 2, han de cumplir els
següents:
1. L’activitat, les instal·lacions i el comportament de les persones que hi participen han de respectar els
valors límit d’immissió de renous i vibracions transmesos al medi ambient exterior i als locals contigus
que s’indiquen en aquest Reglament.
2. Han de disposar de doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, en posició tancada, o
d’altres sistemes equivalents que garanteixin l’aïllament permanent de la façana en els moments
d’entrada i sortida de públic
S’entén per nivell d’immissió el nivell sonor màxim,LAeq, que es genera dins l’activitat, mesurat en un lloc
representatiu degudament justificat, segons el procediment que s’estableix en l’annex IV d’aquest Reglament. En
els locals de concurrència pública el nivell sonor s’ha de mesurar a la part central de la zona de públic on hi hagi
el major nivell sonor i amb tots els serveis a ple rendiment.
Amb caràcter general les activitats incloses en qualsevol tipus d’activitat que estiguin ubicades en
edificis amb ús residencial o contigus a aquests, han de disposar de l’aïllament necessari per garantir que als
habitatges es compleixen els valors límit d’immissió que s’estableixen en aquest capítol.
Article 77.- Característiques del limitador registrador sonomètric per filtrar freqüències
1.

Les activitats dels tipus 3, i les de tipus 2 quan pertoqui, han de disposar d’un sistema limitador dels

equips de reproducció o amplificació per controlar el renou emès que:
a) Permeti programar els límits d’immissió a l’interior de l’activitat i a l’habitatge més exposat o a l’exterior de
l’activitat per a tots els períodes horaris.
b) Disposi d’un micròfon extern que reculli el nivell sonor dins el local. Aquest dispositiu ha d’estar calibrat amb
l’equip electrònic per detectar possibles manipulacions i se n’ha de poder verificar el funcionament correcte amb
un sistema de calibratge.
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c) Permeti programar horaris d’emissió musical diferents per a cada dia de la setmana (hora d’inici i hora
d’acabament) i introduir horaris extraordinaris per a festivitats determinades.
d) Restringeixi l’accés a la programació d’aquests paràmetres als tècnics municipals autoritzats, mitjançant
sistemes de protecció mecànics o electrònics.
e) Guardi un historial en què aparegui el dia i l’hora en què es fan fer les darreres programacions.
f) Emmagatzemi, en un suport físic estable, durant un mes com a mínim, els nivells sonors (nivell de pressió
sonora continu equivalent amb ponderació freqüencial A) i les possibles manipulacions amb una periodicitat
programable entre 5 i 15 minuts.
g) Emmagatzemi les possibles manipulacions tant de l’equip musical com de l’equip de limitació en una memòria
interna.
h) Permeti detectar altres fonts que puguin funcionar de manera paral·lela.
i) Disposi d’un sistema de precintament de les connexions i del micròfon.
j) Disposi d’un sistema que impedeixi la reproducció musical i audiovisual en el cas que l’equip limitador es
desconnecti de la xarxa elèctrica o del sensor.
k) Permeti, als serveis municipals o a les empreses acreditades per l’Ajuntament, accedir a l’emmagatzematge
informàtic dels registres, si és possible de manera telemàtica.
l) Permeti el filtratge per bandes de freqüència d’octaves mitjançant un sensor integrador mitjanador.
2.

El volum màxim d’emissió que permetin aquests dispositius ha d’assegurar que, d’acord amb l’aïllament

acústic real de què disposi el local en què s’exerceix l’activitat, es compleixin els límits de transmissió sonora a
l’exterior i l’interior de locals acústicament afectats que s’estableixen en aquest capítol.
Article 78. Normes específiques per a vehicles de motor i ciclomotors
Vehicles de motor i ciclomotors
1.

Els propietaris i els usuaris de qualsevol tipus de vehicle de motor o ciclomotor ha de mantenir en bones

condicions de funcionament els elements susceptibles de produir molèsties per renous a fi que l’emissió acústica
del vehicle no excedeixi els valors límit d’emissió que s’estableixen en l’annex V. Especialment, aquest usuaris
no poden:
a) Fer ús del dispositiu acústic (clàxon) en tot el terme municipal, excepte en cas de perill immediat d’accident i
sempre que l’avís no es pugui fer per cap altre mitjà.
b) Forçar les marxes dels vehicles produint renous molestos, com ara accelerar innecessàriament o forçar el
motor en circular per pendents.
c) Utilitzar dispositius que puguin anul·lar o reduir l’acció del silenciador o circular amb vehicles amb el
silenciador incomplet, inadequat o deteriorat, produint un renou innecessari.
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d) Fer voltes innecessàriament a les illes d’habitatges, accelerar, virar o derrapar, com també produir qualsevol
altre renou per l’ús inadequat del vehicle que molesti els veïnats, tant si es fa en un espai públic com privat.
e) Fer funcionar els equips de música a un volum superior a 60 dB(A).
f) Durant el període nocturn, estacionar vehicles en els quals resten en funcionament equips de refrigeració o
similars, com ara camions frigorífics, a zones urbanitzades d’ús residencial.
2.

L’Ajuntament pot dur a terme controls dels nivells d’emissió sonora dels vehicles de motor i ciclomotors,

complementaris als de les inspeccions tècniques de vehicles.
En aquests controls s’ha de comprovar, entre d’altres aspectes, que els tubs d’escapament instal·lats
són els homologats i estan en bones condicions d’ús. Si no és així, el titular del vehicle no el pot fer circular pel
municipi mentre no els hagi substituït per dispositius homologats.
3.

No es poden conduir vehicles de motor de manera que provoquin renous innecessaris o molests.

Vehicles destinats als serveis d’urgències
1.

Els conductors dels vehicles destinats als serveis d’urgències són responsables d’utilitzar els dispositius

de senyalització acústica d’emergència en els serveis d’urgència extrema i quan la senyalització lluminosa no
sigui suficient.
2.

Queden exempts de complir el que s’estableix en l’apartat anterior, els vehicles en servei dels cossos i

forces de seguretat i de la policia municipal, del servei d’extinció d’incendis i salvament i altres vehicles destinats
a serveis d’urgència autoritzats degudament. No obstant això, aquests vehicles queden subjectes a les
prescripcions següents:
a) Han de disposar d’un mecanisme de regulació de la intensitat sonora dels dispositius acústics que la
redueixi a uns nivells compresos entre 70 i 90 dB(A), segons la velocitat del vehicle, mesurada a tres metres de
distància.
b) Han de limitar l’ús dels dispositius de senyalització acústica d’emergència als casos de necessitat i
quan la senyalització lluminosa no sigui suficient.
Article 79.- Procediment d’inspecció i control.
Denuncies
1.

La denúncia dóna lloc a actuacions d’inspecció i control per comprovar la veracitat dels fets denunciats

i, si escau, incoar l’expedient sancionador que correspongui.
2.

La denúncia ha de contenir, com a mínim, l’activitat, la relació veïnal o l’actuació demandada i l’horari i

la ubicació concreta en què s’ha produït.
Inspecció
1.

Exerceixen l’actuació inspectora, els funcionaris designats a aquest efecte que disposin de l’acreditació

tècnica que s’indica en l’article 53.4 de la Llei 1/2007, els quals tenen la condició d’agents de l’autoritat. En
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conseqüència, d’acord amb la legislació vigent, poden accedir a les instal·lacions o dependències tant de
titularitat pública com privada. Per accedir als domicilis privats, han de disposar prèviament de l’autorització
judicial que correspon.
2.

El responsable i el titular de la font emissora resten obligats a permetre l’accés dels agents de l’autoritat

a l’activitat perquè hi duguin a terme la visita d’inspecció, i a posar en funcionament les fonts emissores en la
manera que se’ls indiqui, perquè en puguin mesurar el renou i fer-hi les comprovacions necessàries.
3.

Els conductors de vehicles de motor estan obligats a facilitar la comprovació dels nivells d’emissió
sonora del vehicle als agents de la policia.

Funció dels inspectors
El personal designat per dur a terme les inspeccions té, entre d’altres, les funcions següents:
a) Accedir, havent-se identificat prèviament i amb les autoritzacions que corresponguin, si n’és el cas, a
les instal·lacions, les màquines, les activitats o els àmbits generadors o receptors de fonts de
contaminació acústica.
b) Requerir la informació i la documentació administrativa que autoritzi les activitats i les instal·lacions
objecte de la inspecció.
c) Prendre les mesures i avaluar i controlar el compliment de les disposicions vigents i les condicions de
l’autorització que tinguin les instal·lacions, les màquines, les activitats o els comportaments.
d) Aixecar acta de les actuacions que s’han dut a terme en l’exercici de les funcions pròpies.
e) Proposar les mesures de caràcter preventiu o cautelar que prevegi aquesta Reglament o la legislació
sectorial aplicable.
Acta de la inspecció
1.

De les comprovacions efectuades en el moment de la inspecció s’ha aixecar una acta, una còpia de la

qual s’ha de lliurar a la persona titular o responsable de l’activitat, la indústria, el vehicle o el domicili que s’ha
inspeccionat. L’acta pot donar lloc a la incoació de l’expedient sancionador corresponent.
2.

En el cas dels vehicles de motor i ciclomotors, el resultat de la inspecció ha de constar a l’acta.

Règim Sancionador
S’aplica el règim sancionador que es preveu en el títol V de la Llei 1/2007, sense perjudici de les disposicions del
capítol IV de la Llei 37/2003.
No obstant això, es poden aplicar mesures cautelars a les activitats, les instal·lacions i els establiments subjectes
a la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de llicències integrades d’activitats de les Illes Balears,
d’acord amb l’article 123 d’aquesta Llei.
Així mateix, es poden aplicar mesures cautelars en el cas de les relacions veïnals, ordenances per a la
convivència ciutadana, sempre que les prevegi una norma de rang legal.
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Disposició addicional: Modificació dels procediments de mesurament i avaluació
En previsió dels avenços tecnològics o l’aprovació de noves normes, els procediments de mesurament i
avaluació que s’estableixen en aquest Reglament poden ser modificats a partir d’una proposta aprovada en el
Ple municipal.
Disposició transitòria única. Activitats, obres i edificacions en funcionament o per a les quals ja s’ha
sol·licitat la llicència
Les activitats, obres i edificacions en funcionament o per a les quals ja s’ha sol·licitat la llicència, disposen d’un
termini de dotze mesos per adaptar-se a aquesta Reglament, termini que es pot prorrogar mitjançant una
resolució de la Batllia, amb l’aprovació prèvia d’un pla de mesures per minimitzar l’impacte acústic.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions municipals del mateix rang que aquest Reglament, o d’un rang inferior,
que siguin incompatibles amb el que estableix aquesta norma, s’hi oposin o ho contradiguin.
Disposició final: Entrada en vigor
Aquesta Reglament entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma.

(BOIB NÚM. 172, 14-12-2013)
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ANNEXOS
Annex I: Classificació i zonificació municipal de les àrees acústiques
La classificació i la zonificació municipal de les àrees acústiques s’han de fer seguint els criteris per determinar la
inclusió d’un sector del territori en un dels tipus d’àrees acústiques que s’estableixen en l’annex V del Reial
decret 1367/2007, que són les següents:
Zonificació

Classificació
Segons

Ús predominant
llei

1/2007
Zona I (de silenci)

E

Sanitari, docent, cultural

Zona II (lleugerament renouera)

A

Residencial

Zona III (tolerablement renouera)

D

Terciari diferent de C

Zona IV (renouera)

C

Zona V (accentuadament renouera)

B

Zona VI (especialment renouera)

F

Zona VII

G

A.

Terciari amb predomini de sòl de tipus recreatiu i
d’espectacles
Industrial
Sistemes generals d’infraestructures del transport
i d’altres equipaments públics que els reclamin
Espais naturals d’especial protecció contra la
contaminació acústica.

Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús residencial: àrees lleument renoueres i zones de

considerable sensibilitat acústica, que requereixen una protecció alta contra el renou.
B.

Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús industrial: zones de baixa sensibilitat acústica, que

requereixen menor protecció contra el renou. S’hi inclouen les zones amb predomini dels usos de sòl següents:
B.1. Industrial.
B.2. Serveis públics.
C.

Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús recreatiu i d’espectacles: àrees tolerablement renoueres

o zones de sensibilitat acústica moderada, que requereixen una protecció mitjana contra el renou. S’hi inclouen
les zones amb predomini dels usos del sòl següents:
C.1. Esportiu.
C.2. Recreatiu.
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C.3. D’espectacles.
S’hi inclouen els espais destinats a recintes firals amb atraccions temporals o permanents, parcs temàtics o
d’atraccions, llocs de reunió a l’aire lliure, sales de concert en auditoris oberts, espectacles i exhibicions de
qualsevol tipus, especialment d’activitats esportives de competició amb assistència de públic, etc.
D.

Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús terciari distint del que preveu la lletra anterior. S’hi

inclouen els espais amb predomini dels usos del sòl següents:
D.1. D’allotjament (hotels i altres figures d’allotjament turístic).
D.2. D’oficines i serveis.
D.3. Comercial.
S’hi inclouen els espais destinats preferentment a activitats comercials i d’oficines, tant públiques com privades,
els espais destinats a l’hostaleria, l’allotjament, la restauració i d’altres, el parcs tecnològics, excloent-ne les
activitats massivament productives i incloent-hi les àrees d’estacionament d’automòbils que els són pròpies, etc.
E.

Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús sanitari, docent i cultural: àrees de silenci o zones d’alta

sensibilitat acústica, que requereixen una protecció especial contra el renou. S’hi inclouen les zones amb
predomini dels usos del sòl següents:
E.1. Sanitari o assistencial.
E.2. Docent o educatiu
E.3 cultural
F.

Sectors del territori afectats a sistemes generals d’infraestructures de transport o altres equipaments

públics que els reclamin: àrees especialment renoueres i zones de sensibilitat acústica nul·la on s’ubiquen els
sectors del territori afectats per servituds sonores a favor d’infraestructures de transport (per carretera,
ferroviàries, portuàries i aèries) i àrees d’espectacles a l’aire lliure.
G.

Espais naturals que requereixen una protecció especial contra la contaminació acústica: àrees de silenci

o zones d’alta sensibilitat acústica on s’ubiquen els sectors del territori d’espais protegits, que requereixen una
defensa especial contra el renou. S’hi inclouen les categories que defineix la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental, com també els llocs de la xarxa ecològica europea Natura
2000.
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Annex II: Objectius de qualitat acústica
Aquest annex s’aplica al conjunt d’emissors que incideixen a les zones de sensibilitat acústica delimitades
segons la capacitat acústica del territori que s’estableixen en els mapes de renous.
El mapa de renous municipal classifica acústicament les zones del territori i els valors límit d’immissió d’acord
amb les zones de sensibilitat acústica.
Taula A. Objectius de qualitat acústica per a renous aplicables a àrees urbanitzades existents
Tipus d’àrea acústica

Índex de renous dB(A)
Ld

Le

Ln

I

E

Sanitari, docent, cultural

60

60

50

II

A

Residencial

65

65

55

III

D

Terciari diferent de C

70

70

65

IV

C

Terciari amb predomini de sòl de tipus recreatiu i d’espectacles

73

73

63

V

B

Industrial

75

75

65

VI

F

Sistemes generals d’infraestructures del transport i d’altres

(2)

(2)

(2)

(3)

(3)

(3)

equipaments públics que els
VII

G

reclamin 1

Espais naturals d’especial protecció contra la contaminació
acústica

1 En aquests sectors del territori s’han d’adoptar les mesures adequades de prevenció de la contaminació
acústica, en particular mitjançant l’aplicació de les tecnologies de menor incidència acústica entre les millors
tècniques disponibles, d’acord amb l’apartat a de l’article 18.2 de la Llei 37/2003.
2 En el límit perimetral d’aquests sectors del territori no s’han de superar els objectius de qualitat acústica per
renou aplicables a la resta d’àrees acústiques contigües.
3 Els índexs de renou corresponents als espais naturals d’especial protecció es regulen, si n’és el cas, en la
normativa aplicable específica.
Els objectius de qualitat acústica aplicables a les àrees acústiques es refereixen a una altura de quatre metres.
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Taula A0. Objectius de qualitat acústica per a renous aplicables a nous desenvolupaments urbanístics.
Tipus d’àrea acústica

Índex de renous dB(A)
Ld

Le

Ln

I

E

Sanitari, docent, cultural

55

55

45

II

A

Residencial

60

60

50

III

D

Terciari diferent de C

65

65

60

IV

C

Terciari amb predomini de sòl de tipus recreatiu i d’espectacles

70

70

58

V

B

Industrial

70

70

60

VI

F

Sistemes generals d’infraestructures del transport i d’altres

(3)

(3)

(3)

equipaments públics que els reclamin
VII

G Espais naturals d’especial protecció contra la contaminació acústica

3 Els índexs de renou corresponents als espais naturals d’especial protecció es regulen, si n’és el cas, en la
normativa aplicable específica.
Els objectius de qualitat acústica aplicables a les àrees acústiques es refereixen a una altura de quatre metres.
Els objectius de qualitat acústica que s’estableixen en les taules A i A0 es consideren assolits quan, dels valors
mesurats d’acord amb els procediments que s’estableixen en l’annex IVl, la mitjana anual no supera els valors
que es fixen en aquestes taules, i el 97 % de tots els valors diaris durant el període d’un any no els supera en 3
dB.
El període d’avaluació és d’un any. A l’efecte de calcular mitjanes a llarg termini, un any correspon a l’any
considerat per a l’emissió de so i a un any mitjà pel que fa a les circumstàncies meteorològiques.
Per determinar el nivell d’avaluació, s’ha de tenir en compte el so incident, és a dir, no s’ha de tenir en compte el
so reflectit en el parament vertical mateix. El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir incrementant-lo en
0,5 dB(A), i s’ha de prendre la part entera com a valor resultant.
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Taula B. Objectius de qualitat acústica aplicables per a renous a l’espai interior habitable d’edificis
destinats a habitatges i a usos residencials, hospitalaris, educatius o culturals
Üs de l’edifici
Residencial
Hospitalari
Educatiu o cultural

Tipus de recinte

Índex de renous dB(A)
Ld

Le

Ln

Zones d’estada

45

45

35

Dormitoris

40

40

30

Zones d’estada

45

45

35

Dormitoris

40

40

30

Aules

40

40

40

Sales de Lectura

35

35

35

Els objectius de qualitat acústica aplicables en l’espai interior es refereixen a una altura d’1,2 a 1,5 metres.
Els objectius de qualitat acústica que s’estableixen en la taula B es consideren assolits quan, dels valors
obtinguts d’acord amb els procediments que s’estableixen en l’annex IV, la mitjana anual no supera els valors
que es fixen en aquesta taula, i el 97 % de tots els valors diaris durant el període d’un any no els supera en 3 dB.
El període d’avaluació és d’un any. A l’efecte de calcular mitjanes a llarg termini, un any correspon a l’any
considerat per a l’emissió de so i a un any mitjà pel que fa a les circumstàncies meteorològiques.
Per determinar el nivell d’avaluació, s’ha de tenir en compte el so incident, és a dir, no s’ha de tenir en compte el
so reflectit en el parament vertical mateix. El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir incrementant-lo en
0,5 dB(A), i s’ha de prendre la part entera com a valor resultant.
Taula C. Objectius de qualitat acústica per a vibracions aplicables a l’espai interior habitable
d’edificis destinats a habitatges i usos residencials, hospitalaris, educatius o culturals
Tipus d’àrea acústica

Índex de vibració Law

Habitatge o ús residencial

75

Hospitalari

72

Educatiu o cultural

72
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Annex III: Valors límit d’immissió de renou
Taula A1.Valors límit d’immissió de renou aplicables a noves infraestructuras del tipus viari, ferroviari i
aeroportuari.
Tipus d’àrea acústica

Índex de renous dB(A)
Ld

Le

Ln

I

E

Sanitari, docent, cultural

55

55

45

II

A

Residencial

60

60

50

III

D

Terciari diferent de C

65

65

55

IV

C

Terciari amb predomini de sòl de tipus recreatiu i d’espectacles

68

68

68

V

B

Industrial

70

70

60

Taula A1.Valors límit d’immissió de renou aplicables a infraestructuras del tipus viari, ferroviari i
aeroportuari.
Tipus d’àrea acústica

Índex de renou màxim
LAmax dB(A)

I

E

Sanitari, docent, cultural

80

II

A

Residencial

85

III

D

Terciari diferent de C

88

IV

C

Terciari amb predomini de sòl de tipus recreatiu i d’espectacles

90

V

B

Industrial

90

Taula B1.Valors límit d’immissió de renou transmés al medi ambient exterior
Tipus d’àrea acústica

Índex de renous dB(A)
Lk,d

Lk,e

Lk,n

I

E

Sanitari, docent, cultural

50

50

40

II

A

Residencial

55

55

45

III

D

Terciari diferent de C

60

60

50

IV

C

Terciari amb predomini de sòl de tipus recreatiu i d’espectacles

63

63

63

V

B

Industrial

65

65

55
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Taula B2.Valors límit d’immissió de renou transmés a l’espai interior
Üs de l’edifici

Tipus de recinte

Índex de renous dB(A)
Lk,d

Lk,e

Lk,n

Zones d’estada

40

40

30

Dormitoris

35

35

25

Zones d’estada

40

40

30

Dormitoris

35

35

25

Aules

35

35

35

Despatxos. Sales de Lectura i estudi

30

30

30

Zones d’estada d’ús col.lectiu

45

45

45

Dormitoris

35

35

30

Cines, Teatres, Sales de concerts,

30

30

30

Despatxos professionals

35

35

35

Oficines

40

40

40

Restaurants, bars, cafeteries

50

50

50

Comercial

50

50

50

Industrial

55

55

55

Residencial
Hospitalari
Educatiu
Establiments d’allotjament turístic
Cultural

conferències i exposicions
Administratiu o d’oficines
D’oferta complementària

Qualsevol instal·lació, establiment, activitat o comportament ha de respectar els valors límit d’immissió de renou
transmès a l’espai interior receptor, segons el tipus d’àrea acústica receptora, que s’indiquen en el quadre B2 de
l’annex III d’aquesta Reglament. Aquesta taula és vàlida tant per a fonts ubicades en espais interiors
confrontants com per a fonts ubicades en el medi ambient exterior
Taula C. Valors límit per a vibracions aplicables a l’espai interior habitable d’edificis
destinats a habitatges o usos residencials, hospitalaris, educatius i culturals
Ús de l’edifici

Índex de vibració LawdB(A)

Residencial

75

Hospitalari

72

Educatiu o cultural

72

Establiments d’allotjament turístic

78

Oficines

84

Comerços i magatzems

90

Indústria

97
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Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de vibracions que s’estableixen en aquest annex quan
els nivells d’avaluació de les vibracions estacionàries no superen els valors límit que s’hi estableixen i les
vibracions transitòries només les superen, si n’és el cas, en 5 dB(A) com a màxim, fora del període nocturn que
comprèn de les 23 a les 8 horesi de manera que la suma dels esdeveniments que superen els valors límit,
comptabilitzats com una unitat si l’excés no els supera en 3 dB(A) i com a tres unitats si els supera, sigui inferior
a 9.
Annex IV: Determinació i avaluació dels nivells d’immissió del renou i les vibracions
1. Àmbit d’aplicació: Aquest annex s’aplica a la determinació dels nivells d’immissió corresponents als annexos II
i III.
2. Procediment per determinar els nivells d’immissió de renou: S’ha d’aplicar el procediment que s’estableix en
l’apartat A de l’annex IV del Reial decret 1367/2007.
3. Procediment per determinar els nivells d’immissió de vibracions: S’ha d’aplicar el procediment que s’estableix
en l’apartat B de l’annex IV del Reial decret 1367/2007.

(BOIB NÚM. 172, 14-12-2013)
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ORDENANÇA MUNICIPAL DE VENDA AMBULANT
CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
La present ordenança té per objecte regular l'exercici de la venda fora d'establiment comercial, en la seva
modalitat de venda ambulant o no sedentària, en el terme municipal de Vilafranca de Bonany, d’acord amb el
previst a la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de Comerç de les Illes Balears i i el Reial Decret 199/2010, de 26 de
febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no sedentària.
Article 2. Concepte de venda ambulant.
1. Es considera venda ambulant o no sedentària la realitzada fora d’un establiment comercial permanent, de
manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres o llocs degudament autoritzats, a
instal·lacions comercials desmuntables o transportables, incloent-hi els camions botiga.
2. En tot cas, aquest tipus de venda únicament es pot dur a terme a mercats fixos, periòdics o ocasionals així
com a llocs instal·lats a la via pública.
3. Les activitats de venda ambulant o no sedentària no perden la seva condició pel fet que es duguin a terme
sobre sòl de propietat o titularitat privada.
Article 3. Modalitats de venda ambulant
L’exercici de la venda ambulant o no sedentària es pot dur a terme en alguna de les modalitats següents:
a) Venda a mercats ocasionals.
b) Venda a mercats periòdics.
c) Venda a la via pública.
d) Venda a camions botiga.
Article 4. Llocs i dates de realització
a) Mercat setmanal situat a la Plaça Major els dimecres laborals, de les 7 a les 13 hores.
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La zona del mercat ambulant ha de quedar totalment lliure, com a màxim, a les 14:00 hores. Es considerarà
vacant la parada que no hagi estat ocupada abans de les 8:30 hores. Per resolució de batlia es podrà
augmentar l’extensió del mercat al tram del carrer Principal que connecta amb la plaça i es podrà exceptuar la
seva celebració els dies declarats de festa local o els festius.
b) Els dies de fira i festes locals, així com en altres jornades que autoritzi excepcionalment l'alcaldia.
CAPITOL II. DE LES CONDICIONS PER A L’EXERCICI DE LA VENDA AMBULANT
Article 5. Tipus de producte objecte de venda
1. Tots els productes poden ser objecte de venda no sedentària sempre que compleixin la normativa en matèria
de protecció de la salut pública, de seguretat alimentària i de seguretat dels consumidors, excepte que ho
prohibeixi expressament la normativa vigent.
2. La venda de productes del camp a l'aire lliure sense establiment comercial únicament es permetrà de productor a
consumidor, no es permetrà la seva revenda.
3. Queda prohibida la venda dels articles que a continuació s’indiquen, excepte que, a judici de les autoritats
sanitàries competents, es disposi de les adients instal·lacions frigorífiques i aquests estiguin degudament
envasats:
a. Carns, aus i caça fresques, refrigerades i congelades.
b. Pescat i marisc frescs, refrigerats i congelats.
c. Llet i els seus derivats.
d. Productes de pastisseria i brioixaria.
e. Pastes alimentoses fresques i farcides
f. Anxoves, fumats i semi-conserves.
g. Aquells altres productes que, per les seves especials característiques i a judici de l’autoritat competent,
presentin algun risc sanitari.
4. Malgrat això, i pel que fa a la venda ambulant de peix i marisc, fresc o congelat, peix fumat i altres semiconserves, es permetrà sempre i quan no hi hagi obert al terme municipal cap establiment comercial que lliuri aquest
productes, complint, en tot cas, les condicions que estableix aquesta ordenança.
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Article 6. Requisits per al seu exercici.
1. Per a la realització de la venda ambulant o no sedentària s'haurà de presentar una sol·licitud de llicència
acompanyada d’una declaració responsable en la que manifesti el compliment dels següents requisits:
a) Estar d'alta a l’impost sobre activitats econòmiques i trobar-se al corrent de pagament.
b) Reunir les condicions i requisits exigits per la normativa reguladora del producte objecte de venda ambulant.
Concretament estar en disposició del carnet de manipulador d'aliments en els casos que s'escaigui.
c) Satisfer les taxes municipals per ocupació del domini públic municipal.
d) Estar al corrent de pagament amb l’Hisenda pública i amb la Seguretat Social.
e) Per vendre aliments, no patir malaltia infecto -contagiosa transmissible per via alimentària.
f)

Per als ciutadans no membres de la Unió Europea, estar en possessió del permís de residència i treball.

g) Qualssevol altres requisits que puguin establir-se per l'administració competent en matèria de comerç,
defensa dels consumidors,salut pública i seguretat alimentària, conforme a la normativa reguladora
vigent.
En la mesura en la que el municipi no tingui capacitat i mitjans suficients per comprovar el compliment dels requisits
establerts en aquest article per mitjans electrònics i telemàtics, serà necessari que el sol·licitant acompanyi la
documentació acreditativa del compliment de dits requisits juntament amb la sol·licitud.
2. Com a criteri excepcional, en les parades destinades a productes de segona mà que sol·licitin persones que
no tinguin la condició de comerciants segons la normativa vigent, es podrà substituir el compliment dels requisits
establerts en els apartats anteriors, propis de l’exercici professional del comerç, per una declaració responsable
de la persona interessada d’acord amb la qual declara no tenir la condició de comerciant, ser propietària dels
objectes que pretén vendre o comptar amb l’autorització expressa del propietari efectiu, i complir amb les seves
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social que procedeixin
Article 7. Condicions llocs de venda.
1. La venda no sedentària s'haurà de realitzar amb parades o instal·lacions desmuntables o de fàcil transport,
adequades a aquest tipus d'activitat. En cas de venda de productes d'alimentació, el condicionament i
instal·lacions s'hauran d'ajustar, a més, a la reglamentació tècnica -sanitària aplicable en cada cas. No es
permetrà que els productes destinats al consum humà estiguin exposats al sol o s’estenguin directament enterra.

161
Plaça Major, 1 – 07250 Vilafranca de Bonany – Illes Balears
Tels. 971832107 – Fax 971832108
E-Mail: ajuntament@ajvilafrancadebonany.net

2. A les zones i perímetres en els quals es permet l'exercici de la venda no sedentària, la ubicació de les parades
de venda no podrà coincidir en cap cas amb l'accés a edificis públics o establiments comercials o industrials, ni
situar-se de manera que impedeixin o dificultin la visibilitat dels seus aparadors o exposicions ni a llocs que
dificultin l’accés i la circulació. A tal efecte, per resolució de Batlia es podrà modificar la ubicació de la parada.
3. No es permetrà estacionar vehicles en l'interior del recinte del mercat ambulant. A l’hora que la Batlia hagi fixat
amb caràcter general, els cotxes, camions i vehicles de tot tipus hauran d’haver aparcat fora del recinte del
mercat.
4. Tampoc es permetrà entrar cap vehicle a recollir material de les parades de venda fins després de les 12,00
hores, encara que amb l’autorització de l’encarregat del mercat i, en casos excepcionals, se podrà entrar abans.
5. Dins del recinte del mercat no es permetrà:
a) La presència de cans o animals amollats.
b) Els venedors de productes alimentaris no podran fumar.
c) Fer propaganda o publicitat estrident, en cap cas per medis auditius i/o visuals.
Article 8. Obligacions dels venedors
Sense perjudici de les establertes en la legislació aplicable, així com en els articles de la present ordenança, en
les resolucions que dicti l'autoritat designada per l'Ajuntament per exercir les funcions de policia en mercats
ambulants i altres llocs on es practiqui la venda no sedentària, el venedor haurà de complir les següents
obligacions:
a) Guardar la deguda urbanitat amb la resta de venedors i persones que es donen cita al recinte del mercat
ambulant i amb els representants de l’Ajuntament.
b) Posar a la vista del públic el document acreditatiu de l’autorització, el número i la identificació del trast i, en
cas de venedors d’aliments, el carnet de manipulador o manipuladora.
c) Serà obligació inexcusable de la persona titular la recollida de la totalitat de les deixalles i escombraries i
caldrà deixar el lloc en perfecte estat de neteja
d) A tenir permanentment el preu dels productes ben visibles i també l’origen del producte, així com a mantenir
els productes col·locats de forma adequada i procurant oferir, en tot moment, una bona imatge.
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e) A vendre només allò per al que s’ha sol·licitat i obtingut autorització.
f) A informar, mitjançant un cartell visible, de la direcció on s’hauran d’atendre, si pertoca, les reclamacions dels
consumidors. Aquesta direcció haurà de figurar, en tot cas, a la factura o al comprovant de la venda.
g) A usar instruments de pesar i mesurar adaptats al sistema mètric decimal, podent-se utilitzar altres mesures
tradicionals, en aquest cas caldrà tenir una taula d'equivalències al sistema mètric decimal. En tot cas l'agulla de la
balança serà perfectament visible pel comprador.
CAPITOL III.- REGIM D’AUTORITZACIONS
Article 9. Procediment de concessió d’autoritzacions
1.- L’exercici de qualsevol modalitat de venda ambulant regulada a la present ordenança requerirà autorització
administrativa.
2.- El procediment de concessió d’autoritzacions estarà sotmès als principis de concurrència competitiva, publicitat,
transparència, imparcialitat i no discriminació.
3.- L'atorgament de l'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària es realitzarà per Resolució
de batlia, sense perjudici de les facultats de delegació a favor de la Junta de Govern o de la regidoria
responsable, prèvia comprovació del compliment de la persona interessada dels requisits que s’estableixen a la
present ordenança.
4.- La concessió de l'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària tindrà caràcter discrecional,
dins dels límits fixats per la present ordenança i demés resolucions que es dictin i del respecte al principi
d'igualtat.
Article 10. Autoritzacions
1. Les autoritzacions s’entendran atorgades sense perjudici de tercers i no conferiran mai drets als autoritzats.
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2. La tramitació de la sol·licitud d'autorització municipal es realitzarà a través de l’imprès normalitzat de
sol·licitud, aprovat per resolució de Batlia, total i correctament emplenat, que estarà disponible a l'Ajuntament de
Vilafranca de Bonany i en la web municipal www.ajvilafrancadebonany.net.
3. Les autoritzacions s’atorgaran directament, prioritzant les sol·licituds de renovació en els termes d’aquests
reglament.
La resta, s’atorgaran, per a cada zona de tipologia de productes prevista, segons l’ordre cronològic de
presentació de les sol·licituds
Article 11. Renovació d’autoritzacions. Procediment.
1. Només podran ser objecte de renovació, les autoritzacions de venda ambulant sota la modalitat de mercat
periòdic.
2. La sol·licitud de renovació dels mercats es farà efectiva durant el període que va des de dia 1 de setembre a
dia 31 d’octubre, ambdós inclosos, de l’any immediatament anterior a aquell en que s’hagi d’exercir. Finalitzat
aquest termini sense haver sol·licitat la renovació, s'entendrà renunciat el dret i l'Ajuntament podrà disposar de la
parada.
Article 12. Noves autoritzacions. Procediment.
1. L'atorgament de les autoritzacions s'efectuarà una vegada finalitzat el procediment per a les renovacions, i
d'acord amb el següent procediment:
a. Per al mercat setmanal, l’autorització s’haurà de sol·licitar dins el període que va de dia 15 de
novembre a de dia 15 de desembre de l’any immediatament anterior a aquell en que es pretengui exercir.
b. Per als mercats ocasionals instal·lats amb motius de fires, festes o esdeveniments populars i per a la
resta de modalitats de venda ambulant, l’autorització s’haurà de sol·licitar amb una antelació mínima de quinze
dies abans del seu exercici.
2. Les sol·licituds de l’apartat a) del punt anterior es resoldran abans de finalitzar l’any. Les sol·licituds de
l’apartat b) de l'article anterior, es resoldran en un termini màxim de deu dies des de la sol·licitud i, en tot cas,
abans de la celebració del mercat.
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3. Les sol·licituds no contestades en els terminis anteriors o presentades fora dels terminis anteriors, s’entendran
denegades.
4. En cas de tenir dos o més aspirants a un mateix lloc de venda es decidirà la preferència en l’adjudicació
d’acord amb els següents criteris:
a) Tipologia del producte
b) Registre d’entrada de la sol·licitud
5. Les sol·licituds presentades, dins els termini indicats, i denegades per falta d’espai, formaran una llista
d'espera i s'ordenaran per ordre de registre d’entrada i per tipologies de producte.
Les sol·licituds presentades fora del termini previst en aquest article podran incorporar-se a la llista d’espera, o la
constituiran de no haver-n’hi, a l’efecte de l’eventual adjudicació de vacants prevista a l’article 13.
Article 13. Parades.
1. Les parades es classificaran segons un determinat producte. El nombre màxim de parades per producte se
regirà per la següent taula:
Mobles

1

Verdura o fruita

4

Peix

1

Pollastres a l’ast

1

Basar-ferreteria

1

Plantes i flors

1

Embutits i conserves

1

Sabates i calçat

1

Producte artesà

2

Roba

4

Roba interior

2

Altres

1
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2. No es podran permutar les parades entre sí de forma ocasional. La permutació indefinida de parades requerirà
autorització municipal. La permutació no permesa podrà comportar l'aixecament de la parada, sense perjudici de
la denúncia corresponent.
3. La parada ocasionalment vacant podrà ser ocupada per un altre comerciant, cobrint-se en primer lloc per
aquells que tenen adjudicada la parada contigua. En cas que aquests rebutgin aquesta possibilitat, l’encarregat
del mercat podrà autoritzar, previ pagament de la taxa corresponent, l’ocupació temporal de la parada vacant a
aquells comerciants que estiguin a la llista d’espera respectant l’ordre i el producte, en el seu defecte, podrà ser
ocupada per aquells comerciants que, respectant el principi d’igualtat, l’encarregat consideri.
Es considerarà vacant la parada si no ha estat ocupada dins l’horari establert.
Article 14. Transmissió i durada de l’autorització
1. L'autorització municipal serà personal i no és transmissible.
Excepcionalment, es podrà transmetre, amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament únicament en cas de defunció
o impossibilitat sobrevinguda del titular de dur a terme l’activitat:
a. En favor del cònjuge o parella de fet, dels ascendents i descendents en primer grau.
b. En favor dels treballadors per compte del titular de l’autorització municipal que acreditin una antiguitat
mínima d’un any.
El substitut ha de continuar l’activitat de venda ambulant durant la resta del període de vigència de l’autorització, i
sens perjudici de la necessitat de complir els requisits per a l’exercici de la venda ambulant i la resta
d’obligacions que se’n puguin derivar; en especial la de vendre la mateixa classe d'articles que comercialitza el
titular cedent.
2. El període de vigència de l'autorització serà, com a màxim, d'un any natural, comptat des de l'1 de gener fins
al 31 de desembre.
En cas que el seu atorgament es produeixi una vegada iniciat l’any natural, l’autorització s’atorgarà per l'espai de
temps restant fins a l'acabament de l'any.
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Article 15. Ocupació quinzenal.
Es podrà sol·licitar l’ocupació d’un lloc de manera quinzenal d’acord amb els següents criteris:
1. Es fixarà l’ocupació en les setmanes parells o senars i no podrà fer-ho en les setmanes que no estiguin
contractades o que pertoquin a un altre venedor.
2. Únicament es podrà contractar aquesta modalitat per mitjà del pagament anual
3. El torn no es veurà afectat ni per dies festius ni per circumstàncies meteorològiques adverses ni per
altres motius puntuals en que aquell lloc no es pugui ocupar
4. Els venedors que ocupin alternativament un mateix lloc no es podran cedir ni intercanviar el torn sense
informar a l’encarregat del mercat i que aquest ho autoritzi.
5. En cas de baixa definitiva d’un dels dos ocupants d’un mateix lloc, l’altre podrà adquirir les setmanes
restants fins a finals de l’any en curs pagant la part proporcional que correspongui.
6. L’encarregat del mercat serà qui assignarà els torns als sol·licitants.
Article 16. Vacants.
1. Quan atorgades totes les autoritzacions es produeixi una vacant i l'Ajuntament decideixi cobrir-la, s’atorgarà
per resolució de Batlia, prèvia proposta de l’encarregat del mercat, que en tot cas prendrà en consideració el
producte i respectarà la llista d’espera.
2. En aquest cas, l’Ajuntament ho comunicarà al titular que correspongui i li atorgarà un termini màxim de 15 dies
naturals per tal que aporti la documentació necessària per poder adjudicar-li la parada; en cas contrari, perdrà
tots els drets de la llista d'espera
Article 17. Revocació de l’autorització
1. L'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària podrà ser revocada, sense dret
d’indemnització, en qualsevol moment, per alguna de les causes següents:
a. Per desaparició de les circumstàncies que van donar lloc al seu atorgament, sempre que les mateixes
haguessin quedat prou especificades a l'expedient de concessió de l'autorització.
b. Per incompliment de la normativa aplicable, especialment en matèria de defensa dels consumidors i
usuaris.
c. Per no abonar en els terminis previstos l'import de la parada la titularitat del qual ostenti.
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d. Per aplicació del règim sancionador previst en la present ordenança o qualsevol altre normativa que
resulti d’aplicació.
e. Per l'impagament de qualsevol sanció administrativa imposada en ocasió del mercat ambulant,
d'acord amb aquesta ordenança.
f. Per la no assistència del titular o persones autoritzades durant quatre dies consecutius
injustificadament al mercat per al qual tingui autorització, o durant vint d'alterns encara justificats; no es
computarà com a temps d'absència el destinat pel titular a període de vacances, que haurà de comunicar-se per
escrit a l'ajuntament.
g. Per raons d’interès públic.
2.- En els casos recollits en els apartats c) i e) del present article, des del moment de l'acabament del termini de
pagament en període voluntari, l'Ajuntament podrà suspendre temporalment l'autorització per a l'exercici de la
venda a aquells titulars que no hagin satisfet l'import del rebut fins que ho facin efectiu.
Aquesta suspensió temporal no serà impediment per seguir el procediment legal de revocació i la tramitació de la
retirada definitiva de l'autorització per impagament en el termini previst.
3. L'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària quedarà automàticament revocada, sense
dret d’indemnització, en qualsevol moment, per alguna de les causes següents:
a. Quan es produeixi qualsevol alteració en la situació del venedor autoritzat de la què es derivi
l'incompliment sobrevingut d'algun dels requisits per a l'exercici de la venda no sedentària.
b. A la data que figuri a la llicència.
CAPITOL IV. REGIM SANCIONADOR
Article 18. Inspecció i sanció.
D’acord amb el disposat a l’article 53 de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de Comerç de les Illes Balears la
inspecció i la sanció de les infraccions en matèria de venda ambulant són competència de l’Ajuntament, sense
perjudici de les competències que la legislació vigente pugui atribuir a les distintes administracions públiques en
matèria d’inspecció i exercici de la potestat sancionadora en matèria de defensa de consumidors i usuaris, de
protecció de la salut pública i la seguretat alimentària
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Article 19. Infraccions
1. Les infraccions al preceptuat en aquesta ordenança poden qualificar-se com a molt greus, greus i lleus.
2. Es qualifiquen com a lleus les infraccions que suposin
a) La reiterada manca de col·laboració amb la neteja del lloc de venda. En concret, desfullar hortalisses i
en general dipositar deixalles sense recipient adequat.
b) No exhibir l'autorització en lloc visible en la parada.
c) Sobrepassar l'espai que li ha estat assignat.
d) No tenir exposats els preus de venda al públic.
e) Tardar més temps del necessari per carregar i descarregar fent nosa amb els vehicles.
f)

No disposar dels permisos necessaris en vigor tenint en compte els productes que es posen en
venda.

g) Venda de productes la venda de la qual està prohibida (no homologats, sense controls sanitaris,
etc.).
h) Venda de productes diferents d'aquells per als quals es va sol·licitar l'autorització.
i)

L'incompliment, per primera vegada, de quantes obligacions o prohibicions es recullen en la present
ordenança i no tenen expressa qualificació d'infraccions greus o molt greus.

j)

Qualsevol infracció de la present ordenança que no estigui qualificada de greu o de molt greu.

2. Es qualifiquen com a greus les infraccions que suposin:
a.-Ocupar amb la parada més espai que el trast autoritzat.
b.- No tenir els productes o els estris nets i en condicions de qualitat
c.- Incomplir els horaris de descàrrega, muntatge, desmuntatge i càrrega.
d.- Barallar-se amb altres mercaders
e.- L’explotació del trast o la venda per persona no autoritzada
f.- Desobeir les instruccions dels agents de l’autoritat municipal
g .- La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació requerida per les autoritats
o els seus agents en l’exercici de les seves funcions de comprovació i el subministrament d’informació
inexacta o incompleta.
h.- La reincidència en infraccions lleus. S’entendrà que hi ha reincidència per la comissió en el termini
d’un any de més d’una infracció lleu quan així s’hagi declarat per resolució administrativa ferma.
i.- Atendre els usuaris amb menyspreu o negar-se a atendre’ls.
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3. Es qualifiquen com a molt greus les infraccions que suposin:
a.- Traspassar l’autorització sense comunicar-ho a l’Administració Municipal.
b.- Vendre productes no autoritzats.
c.- Exercir la venda ambulant sense autorització municipal.
d.- Efectuar un pes o mesuratge clarament desproporcionat amb ànim d’enganyar.
e.- La reincidència per comissió en el terme d’un any:
1) De més d’una infracció greu quan així s’hagi declarat per resolució administrativa ferma.
2) Per tal de tipificar com a molt greu una infracció per reincidència , només s’entendrà com a
infracció greu la comissió en quatre ocasions de fets tipificats com a infracció lleu
Article 20. Sancions.
Les infraccions tipificades en la present ordenances seran sancionades amb les següent sancions:
a.- Per a les infraccions lleus, d’advertiment a multa de fins a 60 euros.
b.- Per a les infraccions greus, multa de 61 a 300 euros.
c.- Per a les infraccions molt greus:
a.-Multa de 301 a 600 euros
b.- Suspensió de l’autorització d’un a tres mesos.
c.-Retirada de l’autorització.
Article 21. Prescripcions
1.- Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als tres mesos.
Aquests terminis es contaran a partir de la producció del fet sancionable o de la terminació del periode de
comissió si se tracta d’infraccions continuades.
2.- Les sancions prescriuran en els mateixos terminis comptats a partir de la fermesa de la resolució
sancionadora.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. En tot el que no preveu la present ordenança, s'aplicarà el que disposen la Llei 11/2014 de Comerç de les
Illes Balears; la Llei de Bases de règim local i la seva normativa complementària; la Llei 30/92, de règim jurídic de les
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administracions públiques i del procediment administratiu comú; el RD 199/2010 pel que se regula l’exercici de la
venda ambulant o no sedentària, així com la resta de normes que siguin d'aplicació.
Segona. Les autoritzacions atorgades abans de l’entrada en vigor de la present ordenança conservaran la seva
validesa durant el període de vigència corresponent
Tercera. Es deroguen totes les normes municipals d'igual o inferior rang que s'oposin a la present ordenança o que
continguin disposicions regulades en aquesta, especialment l’ordenança municipal de Mercats exteriors (BOIB
núm.2 de 4/01/2011)
Quarta. Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada transcorregut el termini indicat a l’article 103, en relació
amb el 113, ambdós de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
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ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARANT:
Nom i cognoms: _________________________________________________DNI/NIF: ____________________
Adreça a efectes de notificacions: ______________________________________________C.P. __________
Localitat/Municipi: __________________________________Província: _________________________________
Telèfon: ____________ Fax: __________ Adreça electrònica:_________________________________________

EN REPRESENTACIÓ DE (EN EL SEU CAS):
Nom i cognoms/Raó Social: __________________________________________DNI/NIF/CIF: ______________
Telèfon: ____________ Fax: __________ Adreça electrònica:________________________________________

De conformitat amb l’ordenança municipal de Venda ambulant
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
-

Que les dades contingudes en aquest document són certes.

-

Que compleixo amb els requisits establerts a la normativa vigent d’aplicació per realitzar l’activitat de
…………………………………………………………

-

Que disposo de tota la documentació que així ho acredita.

-

Que em comprometo a mantenir el seu compliment durant tot el període de temps inherent a l’activitat.

I per tal que consti davant aquest Ajuntament realitzo la present declaració responsable
………………….., ………de………….de 20......
Signatura,

Totes les dades queden protegides d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, especialment l’article 10 (“El responsable del fitxer i els que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de
caràcter personal estan obligats al secret professional respecte a dites dades i al deure de conservar-les, obligacions que subsistiran
encara després de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer o, en el seu cas, amb el responsable del mateix”).

(BOIB NÚM. 56, 05-05-2016)
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ORDENANÇA SOBRE L’ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
Article 1.
La present ordenança regula les condicions a les quals s’haurà d’ajustar l’ús de la Xarxa de Clavegueram i de les
obres i instal·lacions complementàries en els nuclis urbans del terme municipal de Vilafranca de Bonany.
Article 2.
A efectes d’aquesta ordenança, s’entendrà:
-

Per XARXA DE CLAVEGUERAM, el conjunt de conductes i instal·lacions que en el subsòl de la
població serveixin per a l’evacuació de les aigües residuals i pluvials.

-

Per CLAVEGUERA PÚBLICA, tot conducte soterrani construït o acceptat per l’Ajuntament per a servei
general de la població o d’una part d’ella, la neteja i la conservació de la qual realitza l’Administració
Municipal.

-

Per CLAVEGUERÓ, aquell conducte soterrani col·locat transversalment a la via pública, que serveixi
per a transportar les aigües residuals i pluvials des d’un edifici o finca a una claveguera pública.

I. Disposicions Generals.
Article 3.
En tota la via pública municipal, la construcció de la claveguera haurà de precedir o, almenys, ser simultània, si
fos tècnicament aconsellable, a la del paviment definitiu corresponent.
Article 4.
La construcció del clavegueram, element fonamental de la urbanització, implicarà l’exacció de contribucions
especials.
Article 5.
Es podrà autoritzar als particulars perquè construeixin ells mateixos trams de clavegueram a la via pública. En
tals casos, el particular podrà sol·licitar de l’Ajuntament la redacció del corresponent projecte, o bé haurà de
presentar un projecte detallat de l’obra, que haurà de ser informat per l’arquitecte Municipal i, una vegada
aprovat per l’Ajuntament, executar-se sota inspecció municipal. A tal efecte, el sol·licitant haurà d’ingressar el 3%
de l’import del pressupost de l’obra en concepte de la seva inspecció i direcció per part del personal tècnic
municipal i dipositar el 10% de l’expressat import com a garantia, el qual li serà retornat una vegada s’hagi rebut
definitivament dita obra.
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II. Obligatorietat de l’ús de la xarxa de clavegueram.
Article 6.
1. Els edificis existents o que es construeixin a finques amb façanes davant les quals hi hagi clavegueram públic,
hauran d’abocar en aquest les seves aigües residuals a través del corresponent clavegueró, sempre que dites
aigües reuneixin les condicions físico-químiques exigides en aquesta ordenança.
2. Si la finca té façana a més d’una via pública, el propietari podrà escollir el clavegueram en el qual la finca hagi
de desguassar.
Article 7.
Quan no hi hagi clavegueram públic davant la finca, però sí a una distància inferior a 100 metres, el propietari
haurà de conduir les aigües a dit clavegueram mitjançant la construcció d’un clavegueró longitudinal, el qual es
podrà sol·licitar i construir mancomunadament per tots els propietaris de finques situades en aquest tram.
Aquesta distància es prendrà a partir de l’aresta de la finca (intersecció de la partió del solar més pròxim al
clavegueram amb la línia de façana), i seguint les alineacions dels vials efectuats per la construcció longitudinal.
Article 8.
1. Els propietaris d’aquells edificis ja construïts a l’entrada en vigor de la present ordenança s’ajustaran a les
prevencions següents:
a) Si tinguessin desguàs per mitjà de pou negre o fossa sèptica, la connexió dels quals a la xarxa de
clavegueram sigui tècnicament possible, venen obligats a enllaçar-hi dit desguàs a través del clavegueró
corresponent, a modificar la xarxa interior de la finca per a connectar-la amb el referit clavegueró i a tancar l’antic
sistema. En tot cas, transcorregut el termini d’un mes a partir del requeriment que a tal efecte haurà de dirigir
l’Administració municipal al propietari interessat, sense que aquest hagi sol·licitat el clavegueró de desguàs,
l’Ajuntament procedirà a la seva execució amb càrrec a aquell fins a la línia de façana i aplicarà les sancions que
corresponguin.
b) Si tals edificis tinguessin desguàs a cel obert, directa o indirectament sense tractament previ o amb
qualsevol sistema de tractament incorrecte que produeixi un abocament anòmal, venen obligats a enllaçar dit
desguàs amb la xarxa de clavegueram, llevat que es tracti del supòsit del paràgraf 2 de l’article 9 en el que
s’admet, provisionalment, un tractament previ. Transcorregut el termini d’un mes a partir del requeriment que a
l’efecte haurà de dirigir l’Administració municipal al propietari interessat, sense que aquest hagi eliminat
l’abocament anòmal o sol·licitat el clavegueró de desguàs, l’Ajuntament procedirà a la seva construcció amb
càrrec al propietari aplicant les sancions que corresponguin mentre no modifiqui la seva xarxa interior per la seva
correcta unió al clavegueró, independentment de les sancions a les quals hi hagués lloc per abocament a cel
obert.
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2. L’obligació establerta en aquest article només serà exigible quan a la via pública a la qual tingui façana l’edifici
hi hagi clavegueram públic o quan n’hi hagués a una distància inferior a 100 metres, midats conforme al que
disposa l’article anterior; en aquest supòsit, la conducció de les aigües al clavegueram s’haurà d’efectuar a
través del corresponent clavegueró longitudinal al qual dit precepte es refereix.
Article 9.
1. Quan la distància des de l’aresta al clavegueram, midada conforme a l’establert a l’article 7, sigui superior a
100 metres no s’autoritzarà l’edificació del solar, llevat que el propietari prèviament, o al mateix temps que la
sol·licitud de la llicència d’edificació, presenti projecte de desguàs que haurà de ser aprovat per l’Ajuntament i es
comprometi a realitzar-lo en el termini que se li assenyali.
2. En cas d’habitatges unifamiliars en zones sense clavegueram o altres casos excepcionals, l’Ajuntament podrà
autoritzar la depuració completa individual de les aigües residuals o l’abocament a cel obert de les aigües
pluvials, sens perjudici de l’obligació de connectar al clavegueram públic quan aquest es construeixi, tal com es
disposa a l’article 16.
III. Claveguerons i claveguerons longitudinals.
Article 10.
1. La conducció des d’un edifici al clavegueram públic es podrà realitzar directament o mitjançant clavegueró
longitudinal.
2. Es podrà autoritzar el desguàs de varis edificis a través d’un sol clavegueró si tècnicament fos necessari,
sempre que la servitud o servituds que a l’efecte es constitueixin siguin degudament inscrites al Registre de la
Propietat.
Article 11.
Seran condicions prèvies per al permís de construcció d’un clavegueram i d’un clavegueram longitudinal:
1. Que l’afluent previst reuneixi les condicions físico- químiques que s’especifiquen en aquesta ordenança.
2. Que el clavegueram estigui en servei.
Quan s’hagi de connectar a un clavegueró longitudinal s’exigirà acord previ entre el seu propietari i el sol·licitant
per a contribuir, juntament amb quants l’emprin a la data de la sol·licitud i en el futur, a les despeses que va
ocasionar al citat propietari la construcció i els que origini la conservació futura de l’obra. Per a fixar les quantitats
que s’hauran d’abonar pels indicats conceptes s’ajustarà al que disposa l’article 15.
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Article 12.
1. El sol·licitant de la llicència de clavegueró o de clavegueró longitudinal presentarà un plànol de la xarxa de
desguàs interior de l’edifici en planta i alçat a escales de 1:100 o 1:50, detallant expressament els sifons generals
i la ventilació aèria.
2. A més de guardar en la construcció les disposicions i dimensions adequades per a un desguàs correcte,
s’hauran de complir les següents prevencions:
a) Tots els aparells de desguàs dels habitatges i instal·lacions tindran el seu propi sifó i, de no haver-hi
circumstàncies que aconsellin altra cosa, s’haurà d’instal·lar també un sifó per cada baixant o bé un sifó general
per cada edifici per tal d’evitar el pas de gasos o múrids.
b) Entre l’escomesa del clavegueró i el sifó general de l’edifici es disposarà obligatòriament una tuberia de
ventilació sense sifó ni cap tancament que sobrepassi en dos metres de distància dels predis veïns. Per la
referida tuberia es podran conduir les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els punts laterals
de recollida estiguin degudament protegits per sifons o reixetes que evitin el pas de múrids.
c) Les baixants de l’edifici podran servir per a ventilació aèria, substituint la tuberia destinada en aquest fi; en
aquest cas, s’hauran de complir les condicions que s’exigeixen en l’apartat anterior.
Article 13.
1. L’Ajuntament construirà els claveguerons en el trajecte comprès entre el clavegueram públic i la façana de la
finca, i procedirà a la reposició del paviment, tot això a càrrec del propietari i d’acord amb el quadre de preus
unitaris aprovat per la Corporació aleshores urgent.
2. Les obres començaran dins els quinze dies següents al de la justificació d’haver-se realitzat els ingressos
previstos a les ordenances fiscals pel dret de llicència i com a dipòsit del cost de l’obra.
Article 14.
La construcció de la part del clavegueró interior a l’interior de la finca fins al parament extern de la seva façana,
haurà de dur-se a terme pel peticionari, qui vindrà obligat a observar les obligacions que a l’efecte formuli
l’inspecció tècnica municipal perquè pugui efectuar-se degudament la connexió amb el clavegueró exterior i es
compleixin les prevencions de l’article 12 d’aquesta ordenança.
Article 15.
1. Els qui hagin obtingut llicència per a la construcció d’un clavegueró longitudinal, i sempre que la secció i el
caudal ho permetin, queden obligats a admetre-hi aigües públiques i les procedents de finques d’aquells
particulars que obtinguin la corresponent autorització municipal, per a la qual, prèviament, hauran d’assumir
l’obligació de contribuir a les despeses ocasionades per a la construcció de dit clavegueró longitudinal i les que
origini la seva conservació, de forma que l’import d’una i altra resultin costejats pels que l’utilitzin.
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2. El repartiment del cost entre els usuaris d’un clavegueró longitudinal particular s’ajustarà al que, en cada cas,
convenguin els propietaris respectius i, de no haver-hi acord al que decideixi l’Administració municipal, que
repartirà el cost de la construcció i conservació del clavegueró en tantes parts reals com escomeses reals tingui
el clavegueró, prescindint, en el seu cas, del fet que cada una d’elles tingui, a la vagada, obres d’escomeses
subsidiàries. La contribució al cost d’un clavegueró longitudinal que faci tot nou usuari es repartirà per igual entre
el propietari inicial i els altres usuaris que hagin satisfet la seva aportació per aquest concepte fins llavors.
3. L’Ajuntament, al variar la disposició de les vies públiques podrà ordenar la modificació o alteració de
l’emplaçament del clavegueró longitudinal, sense dret per part dels interessats a cap indemnització.
Article 16.
1. La neteja i reparació dels desguassos particulars es durà a terme pel seu propietari, prèvia obtenció de
l’oportuna llicència municipal. No obstant això, podran sol·licitar que dits treballs siguin realitzats per l’Ajuntament
amb despeses a càrrec dels interessats.
2. Quan s’observi alguna anomalia o desperfecte que fes necessària qualque obra de reparació o neteja de
clavegueró de qualsevol classe, es requerirà al propietari per tal que l’executi, prèvia llicència, en el termini que
s’assenyali, passat el qual sense haver-se realitzat, l’Administració municipal podrà procedir a dita neteja o
reparació amb càrrec al propietari titular del clavegueró.
3. Si es tractàs d’un clavegueró longitudinal en el qual existís més d’una unió, el responsable davant l’Ajuntament
de la neteja i conservació serà única i exclusivament el propietari titular de dit clavegueró, sens perjudici del seu
dret a repartir entre tots els usuaris les despeses que això li produeixi.
4. La reparació o neteja per l’Administració Municipal a què es refereixen els paràgrafs anteriors comprendrà
només el tram de desguàs situat a la via pública, havent de dur-se a terme pel propietari del tram corresponent a
l’interior de la finca.
Article 17.
L’Ajuntament es reserva el dret de realitzar a la via pública per sí mateix o a través d’empreses adjudicatàries
qualsevol treball de construcció, reparació o neteja de claveguerons o de reposició de paviments afectats per
aquells.
IV. Ús de la Xarxa de Clavegueram.
Article 18.
Queda totalment prohibit abocar directa o indirectament a la xarxa de clavegueram qualsevol dels següents
productes:
1. Benzina, benzè, naftalè, fuel-oil, petroli, olis, volàtils o qualsevol altre sòlid, líquid o gas inflamable o explosiu.
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2. Qualsevol sòlid, líquid o gas tòxic o verinós, ja sigui pur o mesclat amb altres residus, en quantitat que pogués
constituir un perill del personal encarregat de la neteja i conservació de la xarxa o provoqués qualque molèstia
pública.
3. Aigües residuals amb valor de ph inferior a 5,5 o superior a 9,5 que tingui qualsevol propietat corrosiva capaç
de provocar danys o perjudicar els materials amb els quals estan construïdes les clavegueres i els clavaguerons,
a l’equip o al personal encarregat de la neteja i conservació.
4. Substàncies sòlides o viscoses en quantitats tals que siguin capaces de causar obstrucció en el corrent de les
aigües a les clavegueres i obstaculitzar els treballs de conservació i neteja de la xarxa de clavegueram, com
cendres, carbonissa, sorra, fang, palla, virutes, metall, vidre, pedaços, plomes, alquitrà, plàstics, fusta, fems,
sang, desperdicis d’animals, pèl, vísceres, peces de vaixella, envasos de paper i altres anàlegs, ja siguin sencers
o triturats per molins de desperdicis.
5. Qualsevol líquid o vapor a temperatura superior als 40ºC.
6. Dissolvents orgànics i pintures qualsevol sigui la seva proporció.
7. Carbur càlcic qualsevol sigui la seva proporció.
8. Sulfurs excedint 5 ppml a S.
9. Cianurs excedint 2 ppm a CN.
10. Diòxid de sofre excedint 5 ppm en SO2.
11. Formalodheids excedint 20 ppm HCHO.
12. Abocaments formats per matèries grasses o olis minerals, o vegetals excedint 250 ppm, midat com a grassa
total.
13. Abocaments concentrats de processos de galvanitzats o àcids concentrats de tractament de ferro.
14. Gasos procedents de l’escapament de motors d’explosió.
15. Líquids que continguin productes susceptibles de precipitar o dipositar a la Xarxa de Clavegueram o de
reaccionar amb les aigües d’aquesta, produint substàncies compreses a qualsevol dels apartats del present
article.
16. Substàncies que puguin pertorbar la bona marxa d’una instal·lació de depuració d’aigües residuals.
17. En general, totes aquelles substàncies compreses a l’annex 2 del Reglament d’activitats molestes,
insalubres, nocives i perilloses de 30 de novembre de 1961, amb les concentracions màximes que a dit annex
s’assenyalen.
Article 19.
Sens perjudici de les sancions i responsabilitats a les quals hi hagués lloc, qualsevol abocament al clavegueram
públic que tingui alguna de les característiques definides a l’article anterior, donarà lloc a què l’Administració
municipal adopti alguna o algunes de les següents mesures:
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a) Prohibir totalment l’abocament quan es tracti de matèries no corregibles a través de l’oportú tractament.
b) Exigir un tractament previ que permeti concentracions compreses dins els límits tolerats.
c) Imposar vigilància i sistemàtica comprovació de les quantitats i proporcions de l’abocament.
d) Exigir el pagament anticipat dels costs addicionals que exigeixin la protecció de les obres de fàbrica i
instal·lacions del personal.
Article 20.
Els danys i perjudicis que es puguin derivar d’un abocament prohibit definit a l’article 18 seran imputats totalment
al seu causant.
Article 21
Les anàlisis i proves per a comprovar les característiques dels abocaments, es realitzaran d’acord amb els
mètodes estàndard.
V. Infraccions i sancions.
Article 22.
S’estimaran infraccions i seran objecte de correcció administrativa:
a) La construcció i modificació de clavegueres, clavaguerons o connexions a la xarxa i d’instal·lacions annexes a
aquesta, encara que un i altres fossin de propietat particular, sense obtenir prèvia llicència municipal o sense
ajustar-se a les condicions generals assenyalades a la que hagués estat concedida, o als requisits generals
d’aquesta ordenança.
b) L’ús de la Xarxa de Clavegueram, clavaguerons, connexions o instal·lacions annexes sense llicència prèvia o
sense ajustar-se a les seves condicions o a les disposicions d’aquesta ordenança.
c) Els danys a la Xarxa de Clavegueram o als seus claveguerons, obres o instal·lacions de tota classe.
d) Qualsevol altre incompliment del disposat als preceptes de la present ordenança.
Article 23.
Respondran de les infraccions:
1. En els supòsits dels apartats a) i b) de l’article anterior, els obligats a obtenir la llicència omesa o, en el seu
cas, els seus titulars.
2. En el cas de l’apartat c) del propi article, les persones a les quals fos imputable l’incompliment.
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Article 24.
1. Tot dany a les obres o instal·lacions de la xarxa o annexes a elles constituirà al seu causant en l’obligació de
reparar el dany causat i reposar dites obres o instal·lacions al seu anterior estat, sens perjudici, a més,
d’imposar-li la sanció corresponent i de ser-li exigides les demés responsabilitats a les quals hi hagués lloc.
2. La reparació i reposició s’hauran d’executar per l’infractor dins el termini que a l’efecte li dicti l’Administració, o
per aquesta mateixa a càrrec d’aquell, segons estimi més convenient l’Autoritat Municipal. També es procedirà a
l’execució subsidiària per l’Ajuntament quan havent-se realitzat l’obra per l’infractor, aquest no la dugui a terme
dins el termini que se li hagués assenyalat.
Article 25.
1. Les infraccions seran sancionades amb multes fins el màxim autoritzat per la vigent legislació.
2. Dins de dita limitació, la quantia de la multa serà fixada discrecionalment atesa la gravetat de la infracció, el
perjudici ocasionat als interessats generals, el grau de culpabilitat i demés circumstàncies que concorrin.
Article 26.
1. A més de la imposició de multes, en casos de infracció, podran decretar-se, segons procedeixi, les següents
mesures:
a) Ordenar la suspensió dels treballs d’execució de l’obra o instal·lació indegudament realitzats.
b) Ordenar a l’infractor que, en el termini que s’assenyali, presenti la sol·licitud de llicència ajustada als termes
d’aquesta ordenança.
c) Ordenar a l’infractor que, en el termini que a l’efecte s’assenyali, introdueixi a les obres i instal·lacions
realitzades les rectificacions precises per ajustar-les a les condicions de la llicència o a les disposicions
d’aquesta ordenança.
d) Ordenar a l’infractor que, en el termini que es fixi, procedeixi a la reparació dels danys, a la reposició de les
obres i instal·lacions al seu estat anterior o a la demolició d’allò indegudament construït o instal·lat.
e) Disposar la reparació, reposició o esbucament de dites obres o instal·lacions per les brigades municipals o a
través de la corresponent contracta, a càrrec, en tot cas, de l’infractor.
f) Impedir els usos indeguts per als quals no s’hagués obtingut llicència o que no s’ajustessin a les seves
condicions i a les disposicions d’aquesta ordenança.
2. Els plànols a què es refereixen els apartats b), c) i d) del paràgraf anterior seran prudencialment donats atenint
al que sigui objecte de l’ordre.
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Article 27.
En cas d’incompliment de les ordres a què es refereixen els apartats a), b), c), d) i f) de l’article anterior i sens
perjudici de l’adopció de mesures per a la seva execució subsidiària, podran imposar-se multes coercitives
reiterables per lapsus de temps suficients per al compliment de l’ordenat.
Article 28.
1. La potestat sancionadora correspondrà al Batle.
2. El Servei Tècnic encarregat de la inspecció podrà suspendre provisionalment l’execució de les obres o
instal·lacions així com impedir també provisionalment els usos indeguts de la xarxa, les seves obres o
instal·lacions alienes, i a tal fi haurà de cursar-se ordre individual i per escrit que, per a mantenir la seva eficàcia,
haurà de ser ratificada dins dels cinc dies següents pel Batle.
VI. Disposició Final.
La present ordenança, una vegada aprovada definitivament, entrarà en vigor a partir del dia següent a la seva
publicació al BOCAIB, continuant la seva vigència fins hi tant sigui derogada o modificada.

(BOIB NÚM. 88, 13-07-1996)
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ORDENANÇA MUNICIPAL DE PUBLICITAT DINÀMICA
La problemàtica inherent de les activitats a vies i espais lliures públics fa necessària l'aprovació d'una ordenança que
reguli aquest àmbit de competència municipal.
Aquestes normes pretenen omplir el buit de l'actual normativa municipal, regulant l'exercici d'aquest tipus d'activitat
de promoció i publicitat, des d'una doble òptica:
1.- Consideració dels efectes negatius que puguin concórrer en l'exercici de l'activitat dinàmica: ambiental (de les
zones de domini públic o privades de concurrència pública); molèsties als ciutadans i al públic en general, tant en el
seu legítim dret a la lliure circulació de vianants com al descans i l'oci, i defensa dels interessos econòmics i socials
de consumidors i usuaris potencials dels productes o serveis sobre els quals gravita l'activitat objecte de la present
ordenació.
2. Aquest mitjà de promoció és una via no fonamental per fer arribar als potencials usuaris o consumidors l'oferta dels
seus serveis o la difusió dels seus objectius.
Aquests aspectes inevitablement condueixen a l'adopció de mesures correctores, sancionadores i complementàries,
davant les infraccions comeses, atès que es considera que preval l'interés general sobre els interessos particulars.
TÍTOL I: GENERALITATS
Article 1. Es considera publicitat, a l’efecte d’aquesta ordenança, qualsevol forma de comunicació realitzada per
persona física o jurídica, publica o privada, en l’exercici d'una activitat industrial, comercial, artesanal, professional, de
serveis o no lucrativa, amb la finalitat de promoure de forma directa o indirecta la contractació de béns mobles o
immobles, serveis, drets i obligacions o difondre missatges de naturalesa sociocultural, etc.
La publicitat dinàmica duita a terme pels partits polítics quedarà subjecte al que estableix la legislació electoral i la
resta de la normativa aplicable.
Constitueixen mitjans de publicitat dinàmica, a l'efecte d'aquesta ordenança:
a) La propaganda manual.
b) El repartiment domiciliari de propaganda.
c) La publicitat mitjançant l'ús de vehicles.
Article 2. No podrà utilitzar-se material destinat a propaganda o promoció publicitària que atempti contra la dignitat
de la persona o vulneri els valors i els drets reconeguts en la Constitució, ni la publicitat que resulti enganyosa,
deslleial o subliminar o que infringeixi la normativa específica reguladora de la publicitat de determinats productes,
béns i serveis.
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TÍTOL I I. DE LA PROPAGANDA MANUAL
Article 3. Es prohibeix l'exercici d'activitats de propaganda manual en vies, espais lliures públics i en altres béns de
domini públic.
Es denomina propaganda manual, a l'efecte d'aquesta ordenança, la difusió de missatges publicitaris mitjançant la
distribució o el repartiment de material imprès en mà, exclusivament a través de contacte directe amb els possibles
usuaris, amb caràcter gratuït, utilitzant les vies i els espais lliures públics i les zones de servitud pública.
TÍTOL I I I. DEL REPARTIMENT DOMICILIARI DE PROPAGANDA
Article 4. A l'efecte de la present ordenança , es considera repartiment domiciliari de propaganda la distribució de
suports de promoció i publicitat, exclusivament mitjançant el seu lliurament directe als propietaris/usuaris d'habitatges,
oficines i despatxos o el dipòsit en bústies individuals o porteries d'immobles.
Article 5. Aquesta activitat requereix la prèvia presentació d’una declaració responsable. Tot i així, s'ha de subjectar
a les següents normes:
a) Es prohibeix el dipòsit dels suports de promoció o publicitat de forma indiscriminada a vestíbuls o
accessos d'immobles.
b) L'exercici de l'activitat queda subjecte a les condicions establertes en els articles 15, apartats b) i c), 16 i
17.
c) No es podrà utilitzar el carnet d'agent de propaganda domiciliària quan estigui caducat, no legalitzat o per
persona diferent al seu titular.
d) Només es podrà repartir publicitat els dilluns i dimarts de 8 a 13 hores i de 16 a 21 hores.
L’Ajuntament durà a terme les actuacions inspectores pertinents en relació a l'exercici d'aquest tipus de publicitat
dinàmica.
Article 6. A l'efecte de la present ordenança, es denominen agents de propaganda domiciliària les persones que,
vinculades laboralment a cada empresa titular facultada per al desenvolupament d’una activitat de propaganda
domiciliària, realitzen per compte d'aquest exclusivament, l'activitat a què es refereix l'article 4 de la present
ordenança.
Article 7. El titular de l’activitat podrà disposar lliurement del nombre d'agents.
Article 8. L'ajuntament expedirà o homologarà carnet acreditatius de la condició d'agent de propaganda domiciliària,
a les persones que figurin en la relació presentada per cada empresa.
Els agents hauran de dur aquesta acreditació en un lloc visible de la vestimenta durant l'exercici de la seva activitat
de publicitat dinàmica.
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TÍTOL IV. DE LA PUBLICITAT MITJANÇANT L'ÚS DE VEHICLES
Article 9. Aquesta activitat comprèn la realització de missatges publicitaris situant elements de promoció i
propaganda en vehicles, tant estacionats com en marxa, i la difusió d'aquests a través de mitjans audiovisuals que
s'hi hagin instal·lat.
Queden integrades en aquest títol les denominades caravanes publicitàries, tant si són activitats principals com si són
complementàries d'altres.
No es consideraran publicitat, a l'efecte d'aquesta ordenança, els rètols, els emblemes, les grafies o altres elements
similars que facin referència a la raó social de l'empresa i/o l'activitat que exerceixi.
Article 10. Només es permetrà aquest tipus d'activitat en els casos següents:
a) Quan sigui per objecte la promoció o propaganda d'activitats d'espectacles, esportives o recreatives de
naturalesa temporal o circumstancial.
b)

Les realitzades per grups polítics o forces socials, igualment de forma circumstancial, amb subjecció
en qualsevol cas al que disposa la legislació electoral i la resta de normativa aplicable.

c) Quan així es determini en reglamentacions específiques, i en la forma que s'hi estableixi.
Article 11. L’Ajuntament durà a terme les corresponents actuacions inspectores per a l'exercici d'aquest tipus de
publicitat dinàmica, atenent especialment l'impacte ambiental i la repercussió sobre el trànsit i la seguretat vial.
En la presentació de la declaració responsable s’hauran de concretar; l'activitat a la qual apliquen aquesta modalitat
de publicitat, el període i l'horari d'exercici, la zona d'actuació, els vehicles que s'han d'utilitzar i els elements de suport
publicitari que s'incorporin a aquests efectes i nivells d'ús.
TÍTOL V. EXERCICI DE L'ACTIVITAT
Secció 1a: DE LES DECLARACIONS RESPONSABLES.
Article 12. Les activitats de publicitat dinàmica estan subjectes a la presentació d’una declaració responsable per a la
instal·lació inicial, subscrita per l’interessat i en la que manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els
requisits establerts a la normativa vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a
mantenir el seu compliment durant el període de temps inherent a l’activitat, sens perjudici de la posterior activitat
inspectora i de comprovació per part de l’Ajuntament .
Article 13. Les persones i empreses que desenvolupin activitats de publicitat dinàmica al municipi de Vilafranca de
Bonany han de disposar i, a requeriment de l’Ajuntament, acreditar:
- NIF de l’interessat,
- Alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques amb àmbit d'actuació del terme municipal de Vilafranca de Bonany, si
escau.
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- Autoritzacions sectorials pertinents.
- Relació de persones que proposen com a agents de propaganda, amb especificació del seu DNI o del document
que substitueixi i el domicili.
Article 14. La Batlia, per raons d’interès públic municipal, podrà: alterar les zones d’actuació autoritzades i suspendre
temporalment l’exercici de l’activitat de publicitat dinàmica, en general o respecte d’alguns professionals o empresaris
integrats. En qualsevol d’aquests casos no escaurà reclamació, rescabalament o compensació de cap tipus.
Secció 2a: PROHIBICIONS.
Article 15. Es prohibeix:
a) Practicar activitats de propaganda manual en vies, espais lliures, públics i en altres béns de domini
públic.
b) Usar animals com a mitjà de reclam o complementari de l'activitat, llevat del cas de cans pigall de
deficients visuals reglamentàriament acreditats.
c) Usar mitjans audiovisuals o vehicles dotats d'elements publicitaris, ja que requereix autorització
específica.
d) Provocar la formació de rotlles o grups de persones que obstaculitzin la circulació de vianants.
e) Obstaculitzar la circulació dels vianants o escometre'ls.
f)

Vendre i revendre tiquets, entrades i similars.

g) Vociferar l'activitat que es promociona.
h) Envair la calçada de circulació de vehicles per distribuir propaganda o altres elements de vehicles.
i)

Llançar material publicitari en vies i espais lliures públics, zones de servitud pública i béns de domini
públic.

j)

Deixar propaganda on s'hagi especificat com a prohibit en dita Ordenança.

Secció 3a: CONDICIONS.
Article 16. L'empresa de publicitat dinàmica i els seus agents adoptaran les mesures correctores que tinguin al seu
abast tendents a evitar embrutar les vies i els espais lliures públics i els solars a la seva zona o radi d'actuació.
Article 17. No podrà fer-se publicitat dinàmica a terrasses, zones de reculada o altres dependències o espais privats
d'establiments públics de propietat privada i zones de domini públic subjectes a règim de concessió, sense l'expressa
autorització dels propietaris o titulars de la seva explotació o concessionaris.
TÍTOL VI. DE LES INFRACCIONS I LES SEVES SANCIONS
Article 18. Correspon a la Batlia la correcció de les infraccions a la present ordenança i la incoació i resolució del
expedients sancionadors que en demanin.
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Article 19. Els expedients sancionadors es tramitaran d'acord amb el Reial Decret 1398/93, de 3 d'agost (BOE núm.
189, de 9 d'agost de 1993) de procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora.
Article 20. Les infraccions es classifiquen segons la seva entitat en lleus, greus i molt greus.
Article 21. Constitueix infracció lleu la vulneració de l'article 5.a), i es computarà una falta per cada vestíbul o accés
d'immoble on es dipositi indiscriminadament la publicitat. Constitueixen, així mateix, infraccions lleus les infraccions
que no figuren expressament tipificades com a greus o molt greus.
Article 22. Són infraccions greus:
a) Vulnerar el que es disposa en les següents normes:
- L'article 16.
- L'exercici de les activitats regulades en aquesta ordenança sense prèvia presentació de declaració
responsable.
b) Les infraccions lleus quan hi concorri l’agreujant de reincidència per haver comès en el termini de tres
mesos més d'una infracció lleu, quan així s'hagi declarat per resolució ferma.
Article 23. Són infraccions molt greus:
a) Vulnerar el que disposen les següents normes:
- Els articles 15 i 17.
En el cas de l'article 15.i), es computarà una falta greu per via i espai lliure públic, zona de servitud pública i
bé de domini públic terrestre on es llanci indiscriminadament el material publicitari.
b) Qualsevol tipus d'infracció que tengui com a base la falsificació, la falsedat o l'ocultació en la presentació
de la documentació a què es refereixen els articles 12 i 13 de la present ordenança.
c) Les infraccions greus on concorri l'agreujant de reincidència per haver comès en el termini de tres mesos
més d'una infracció greu, quan així s'hagi declarat per resolució ferma.
Article 24. Constitueixen sancions aplicables:
a) Multa de fins a 60,10 euros
b) Multa de 60,11 a 90,15 euros
c) retirada del carnet d'agent de propaganda per un període no superior a un any.
d) suspensió de l’exercici de l’activitat al terme municipal per període no superior a un any.
Article 25. D'acord amb la seva tipificació, les infraccions es corregiran mitjançant les sancions establertes en els
apartats de l'article anterior que a continuació s'enumeren:
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1. Faltes lleus, quan no impliquin alteració de l’orde públic, danys a tercers, a l'equipament i mobiliari urbà
o notori embrutiment de les vies i/o espais públics o privats de concurrència pública: apartat a).
2. Faltes lleus, quan hi concorri alguna de les circumstàncies esmentades en el número anterior. apartat
b).
3. Faltes greus imputables directament a l'agent: apartat c)
4. Faltes greus imputables directament al titular de l’activitat o a una empresa associada en el cas
d’eventual autorització sectorial: apartat d).
5. Faltes molt greus imputables a les persones esmentades en l'apartat anterior. apartat d.
6. Faltes molt greus per vulneració del que disposa l'article 15.e): apartat d).
Les sancions anteriors s'imposaran amb independència de les mesures complementàries que escaiguin, d'acord amb
el que preveu l'article 29 de la present ordenança. Els dos tipus d'actuacions són compatibles.
Article 26. A l'efecte de la graduació de les sancions, es tindrà en compte:
-

La incomoditat, els perjudicis o danys causats a tercers, a la conservació , la neteja i l'ornament d els
zones de domini públic o privat de concurrència pública, l'equipament i el mobiliari urbà.

-

La importància o categoria de l'activitat promocionada.

-

La incidència pel que fa als drets dels consumidors i usuaris.

-

La reincidència o reiteració.

Article 27. Seran responsables de les infraccions els qui per acció o omissió hi hagin participat.
Seran responsables solidaris de les infraccions que cometin els agents de propaganda domiciliària les empreses amb
els quals aquest mantinguin relacions laborals o que es beneficiïn directament de la seva actuació.
Article 28. Quan les infraccions per la seva naturalesa, repercussió o els seus efectes puguin catalogar-se com a
vulneració del Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, de l'ordenament urbanístic, penal, laboral,
fiscal, la normativa d'estrangeria i altes de similar naturalesa, els expedients sancionadors es tramitaran pel
procediment, la jurisdicció i l'òrgan o autoritat administratiu que pertoquin.
Article 29. Constitueixen mesures complementàries que , si escau, podrà adoptar la Batlia:
A) El comís dels material de promoció o propaganda, quan no s’hagi presentat prèviament la declaració responsable.
B) La immobilització i/o retirada dels vehicles o elements que serveixin de suport a l'activitat de promoció o publicitat
contravenint el que disposa la present ordenança, en el cas d'absència o resistència del titular o usuari a cessar la
seva actuació il·lícita.
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C) Reclamar a l'infractor l'import de les despeses que es dedueixen de la correcció de les anomalies o danys
causats, conseqüència d'un actuació contrària a les prescripcions de la present ordenança, després de la valoració
justificada.
D) Retirada del carnet d'agent de propaganda manual, quan estigui caducat, no s'hagi legalitzat o l'utilitzi una persona
que no en sigui el titular.
Article 30. Les activitats exercides sense la prèvia presentació de declaració responsable comportaran, previ avis:
-

Multa de 90,15 euros.

-

Inhabilitació per tres anys per a l'exercici de l’activitat al municipi de Vilafranca de Bonany.

-

Les mesures complementaries a que es refereix l'article anterior, si escau.

DISPOSICIONS FINALS
Primera. En tot el que no preveu la present ordenança, s'aplicarà el que disposen la Llei 17/2009, sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici; la Llei 25/2009, de modificació de diverses lleis per a la seva
adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici; la Llei de Bases de règim local i la
seva normativa complementària; la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú; la Llei 34/88, general de publicitat; el Decret 971/67, sobre publicitat exterior, el Decret 3449/77,
sobre publicitat exterior d'espectacles; la Llei 26/84, general per a la defensa de consumidors i usuaris; el Reial
Decret 2816/82, de policia d'espectacles i activitats recreatives, així com la resta de normes que siguin d’aplicació.
Segona. Els procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor de dita ordenança es tramitaran i resoldran
per la normativa vigent en el moment de presentació de la sol·licitud. No obstant això, l’interessat, abans de la
resolució del procediment, podrà desistir de la seva sol·licitud i optar per l’aplicació de la nova normativa.
Tercera. Es deroguen totes les normes municipals d'igual o inferior rang que s'oposin a la present ordenança o que
continguin disposicions regulades en aquesta.
Quarta. D'acord amb el que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
aquesta ordenança entrarà en vigor un cop aprovada definitivament per la corporació, a partir de la data en que se'n
publiqui el text íntegre el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB) i sempre que hagi
transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de l'esmentada llei.
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ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARANT:
Nom i cognoms: __________________________________________________________________
DNI/NIF:__________________Adreça a efectes de notificacions:____________________________
_________________Codi Postal: _______Localitat/Municipi: ______________________________
Provincia:_____________________________Telèfon_____________________________________
EN REPRESENTACIÓ DE (EN EL SEU CAS):
Nom i cognoms/Raó Social:__________________________________________________________
DNI/NIF/CIF: ______________________Telèfon: ________________________________________
DADES DE L’ESTABLIMENT/LLOC ON ES PRETÉN REALITZAR L’ACTIVITAT:
Nom: ___________________________________________________________________________
Adreça: _____________________________________________________Codi Postal:___________
Localitat/Municipi: ___________________________________ Provincia:_____________________
Telèfon:____________________
De conformitat amb l’Ordenança municipal de mercats exteriors, per la qual s’estableix el procediment de
declaració responsable per a………………………………………….,
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
-

Que les dades contingudes en aquest document són certes.

-

Que compleixo amb els requisits establerts a la normativa vigent d’aplicació per accedir a
l’activitat/servei…………………………………………………………

-

Que disposo de tota la documentació que així ho acredita.

-

Que em comprometo a mantenir el seu compliment durant tot el període de temps inherent a l’activitat.

I per tal que consti davant aquest Ajuntament a l’efecte de prestar l’activitat/servei esmentat, realitzo la present
declaració responsable.
………………….., ………de………….de 20......
Signatura,

Totes les dades queden protegides d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, especialment l’article 10 (“El responsable del fitxer i els que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de
caràcter personal estan obligats al secret professional respecte a dites dades i al deure de conservar-les, obligacions que subsistiran
encara després de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer o, en el seu cas, amb el responsable del mateix”).

(BOIB NÚM. 191, 31-12-2010)
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ORDENANÇA MUNICIPAL DE RESIDUS URBANS DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objectiu i àmbit d’aplicació d’aquesta norma.
La present ordenança té els següents objectius:


Fomentar la reducció i el reciclatge del màxim percentatge dels residus urbans.



Assolir els màxims nivells de qualitat en les fraccions recollides, reduint al mínim la presència de
materials impropis.



Assolir la màxima neteja a les zones destinades per a l’aportació de residus.



Fomentar la utilització i bon funcionament i gestió del Parc Verd del municipi.



Millorar la gestió dels residus urbans, en compliment i amb adaptació al que estableix el Pla Director
Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca (Decret 21/2000, de 18 de febrer, d’aprovació
definitiva) i la seva posterior revisió publicada al BOIB núm. 35, de 09 de març de 2006.

Article 2.- Conceptes
1) Residus urbans o municipals.
D’acord amb la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus (BOE núm. 96, de 22/04/98), els generats en els domicilis
particulars, comerços, oficines i serveis, així com tots aquells que no tinguin la qualificació de perillosos i que per
la seva naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts en els anteriors llocs o activitats.
Tindran també la consideració de residus urbans els següents: residus procedents de la neteja de vies públiques,
zones verdes i àrees recreatives. Animals domèstics morts, així com mobles, béns i vehicles al final de la seva
vida útil. Residus i runes procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària.
2) Ciutadà/na:
Per la present norma tindrà la consideració de ciutadà/na:


Tots els habitants del municipi, ja ho siguin de dret o de fet.



Tots els ocupants dels habitatges ubicats dins el municipi, ja ho siguin com ocupants habituals ja ho
siguin com a visitants.



Tots els responsables i els empleats dels comerços, de les empreses de serveis, de les oficines i de les
indústries ubicades dins el municipi, independentment de que estiguin empadronats a un altre municipi.



Tots els generadors singulars ubicats dins el municipi.
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3) Domicili:
S’entén per domicili dins aquesta ordenança qualsevol domicili particular o d’activitat empresarial.
4) Productor:
D’acord amb la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus (BOE núm. 96, de 22/04/98), qualsevol persona física o
jurídica que les seves activitats, excloent la derivada del consum domèstic, produeixin residus o que faci
operacions de tractament previ, de mescla, o d’un altre tipus que provoquin un canvi de naturalesa o de
composició d’aquests residus.
5) Posseïdor:
D’acord amb la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus (BOE núm. 96, de 22/04/98), el productor dels residus o la
persona física o jurídica que els tingui al seu poder i que no tingui la condició de gestor de residus.
6) Gestor de residus:
D’acord amb la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus (BOE núm. 96, de 22/04/98), la persona o entitat, pública o
privada que realitzi qualsevol de les operacions que composen la gestió dels residus, sigui o no el productor dels
mateixos.
7) Generadors singulars :
Són aquells posseïdors de residus que per les seves característiques, localització, quantitat i qualitat dels seus
residus es poden agrupar en vista a una millor gestió dels esmentats residus.
8) Àrea d’aportació:
D’acord amb el Pla Director Sectorial per a la gestió dels Residus Urbans de Mallorca (PDSGRUM), Decret
21/2000, de 18 de febrer, llocs o zones d’ús públic posades a disposició de la ciutadania destinades a facilitar la
recollida selectiva dels residus urbans no perillosos, separant-los en origen segons les diferents fraccions.
9) Parc Verd:
D’acord amb el Pla Director Sectorial per a la gestió dels Residus Urbans de Mallorca (PDSGRUM), Decret
21/2000, de 18 de febrer, àrea d’aportació de titularitat municipal tancada i delimitada i que compleix les
especificacions del PDSGRUM.
10) Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM):
D’acord amb la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus (BOE núm. 96, de 22/04/98), comprèn els residus orgànics
propis de la llar, que es produeixen principalment a les cuines en la manipulació, preparació i consum del menjar,
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i també els residus provenint de generadors singulars com els mercats municipals, restaurants, hotels, grans
superfícies, etc. També s’inclouen en aquesta categoria els residus de jardineria o poda, ja siguin privats o
públics.
11) Fracció envasos lleugers:
Les llaunes (d’acer, alumini, etc.), els envasos de plàstic de tot tipus, els envasos de cartó-alumini i altres
inclosos en els residus urbans.
12) Fracció paper i cartó:
Paper imprès, envasos domèstics de paper-cartó amb el punt verd, envasos domèstics de paper-cartó sense el
punt verd, envasos comercials de paper-cartó amb el punt verd i envasos comercials de paper-cartó sense punt
verd.
13) Fracció vidre:
Envàs de vidre, sencer o romput (botelles i pots).
14) Fracció rebuig:
Fracció de materials dels residus urbans que no estan dins de les fraccions reciclables (orgànica, paper/cartó,
vidre, envasos lleugers, etc.) i que es caracteritzaran i es divulgaran des dels serveis tècnics municipals tenint en
compte les prescripcions dels Sistemes Integrats de Gestió i el Consell de Mallorca.
15) Materials impropis:
Elements que contaminen les fraccions de residus recollides selectivament.
16) Recollida porta a porta:
Sistema de recollida selectiva dels residus urbans que es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus
efectuen la segregació de les diverses fraccions dels seus residus en origen, però en lloc de dipositar-les en uns
contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions (matèria orgànica, papercartó, vidre, envasos lleugers i rebuig) són recollides directament en el punt de generació d’acord amb un
calendari preestablert.
17) Recollida selectiva:
El sistema de recollida diferenciada de matèria orgànica i de materials reciclables, així com qualsevol altre
sistema de recollida diferenciada que permeti la separació dels materials valoritzables continguts en els residus.
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18) Residus perillosos:
Aquells que figurin en la llista de residus, marcats com perillosos (*), aprovada per la Decisió 2001/118/CEE de la
Comissió Europea, de 16 de gener de 2001 (DOCE L47, 16/2/01) i incorporada a l’ordenament estatal per l’Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer (BOE 43 de 19/2/2002)
19) Residus voluminosos:
Aquells residus que per les seves característiques (dimensions, pes, propietats, etc.) no poden ser objecte de
recollida porta a porta o en contenidors.
20) Restes de poda:
Restes de jardineria i poda produïts als domicilis particulars, així com els generats per les administracions
públiques en jardins o via pública.
21) Residus especials d’origen domiciliari
A l’efecte d’aquesta ordenança, es consideren residus especials d’origen domiciliari aquells que per la seves
característiques i composició han de ser gestionats de manera diferent perquè poden comprometre la
recuperació d’altres fraccions de residus o els tractaments biològics, i poden comportar un risc per al medi
ambient o per a la salut de les persones. S’inclouen: piles, fluorescents i llums de vapor de mercuri, tòners i
cartutxos de tinta, pneumàtics fora d’ús, medicaments, etc.
Article 3.- Competències municipals
1) Prestar directa o indirectament el servei de recollida i transport de residus i gestió del Parc Verd d’acord amb
els esquemes organitzatius i tècnics que es considerin oportuns a cada moment. En aquest moment el servei de
recollida i transport de residus dels municipis de la comarca del Pla, es presta a través de la Mancomunitat Pla
de Mallorca.
2) L’Ajuntament es compromet a la separació i reciclatge de residus en les seves dependències i en els actes
que organitzi (mercats, fires, festes, etc.) i a fer complir aquesta ordenança a tots els actes o esdeveniments que
organitzin entitats públiques, privades, ONG, etc. dins el municipi.
3) L’Ajuntament podrà dur a terme mesures encaminades a fomentar la reducció de residus mitjançant
actuacions com:
a. Foment de la utilització d’envasos retornables
b. Foment del compostatge domèstic de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals en els domicilis
particulars.
c. Inclusió a la política de compres municipals criteris d’adjudicació favorables a la reducció en origen i
el foment de l’ús de productes reciclats
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d. Posada en funcionament de mecanismes per incentivar mesures de reducció i de recollida selectiva
dels residus.
4) Atendre i resoldre les reclamacions, denúncies i suggeriments dels ciutadans del municipi.
5) Realitzar subsidiàriament els treballs de neteja i de gestió dels residus que segons l’ordenança han d’efectuar
els ciutadans, després del requeriment previ als propietaris o usuaris, imputant a aquests el cost dels serveis
prestats, sense perjudici de les sancions administratives que corresponguin en cada cas.
6) Exercir de policia com a mesura per prevenir i/o sancionar les accions que afectin negativament els serveis
anteriors.
7) Promoure accions ciutadanes que ajudin a la millora de la prestació del servei.
8) Desenvolupar campanyes informatives i educatives per tal de millorar la gestió dels residus amb criteris de
sostenibilitat.
9) Establir a través de les ordenances fiscals, les taxes que hauran d’abonar els usuaris com a contraprestació
als serveis de recollida de residus.
10) Informar i formar a la ciutadania sobre els drets i els deures que es deriven de la normativa respecte a la
recollida dels residus sòlids urbans i el parc verd municipal.
11) La coordinació de totes les accions descrites en aquest article, són de competència municipal. Els
ajuntaments cediran aquesta competència a la Mancomunitat Pla de Mallorca mentre aquesta exerceixi el servei
de recollida de residus.
Article 4.- Drets i deures dels ciutadans
1) Complir els preceptes d’aquesta ordenança i de les disposicions complementàries que, en matèria de gestió
de residus, pugui dictar en qualsevol moment l’Ajuntament, en l’exercici de les seves facultats.
2) Mantenir una conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament de l’estat de neteja del municipi, a la
utilització racional dels productes de consum, a la minimització en la producció de residus i a la preservació del
medi ambient en general.
3) Denunciar les infraccions de les quals se’n tengui coneixement en matèria de neteja i gestió de residus.
4) Afavorir la selecció i, per tant, possible recuperació d’altres fraccions valoritzables dels residus.
5) Procedir al pagament de la taxa prevista en l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida de residus
sòlids de la Mancomunitat Pla de Mallorca, com a contrapartida a la prestació del servei de recollida de fems.
6) Presentar les seves reclamacions, denúncies i suggeriments a l’ajuntament o a la Mancomunitat Pla de
Mallorca, en tot allò que sigui competència d’aquesta institució.
7) Procedir al pagament d’aquelles despeses no incloses dins la taxa municipal que es derivin de la prestació de
qualque servei específic relacionat amb la gestió dels residus per part de l’autoritat municipal.
8) Ser informat sobre els drets i els deures que es deriven de la normativa respecte a la recollida dels residus
sòlids urbans i el parc verd municipal.
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CAPÍTOL II. LA RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS
Article 5.- Consideracions generals
Tots els ciutadans definits a l’article segon estan obligats a:
1) Fer una separació domiciliària i als llocs de treball dels seus residus urbans en les següents fraccions:
Fracció orgànica
Paper i cartó
Vidre
Envasos lleugers
Residus voluminosos
Restes de poda
Rebuig (residus no inclosos als apartats anteriors)
2) En el cas de desenvolupar una activitat empresarial o professional dins el municipi, i produir residus perillosos
tenen l’obligació de comunicar-ho als òrgans competents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i
sol·licitar les autoritzacions administratives pertinents.
3) Cap tipus de residus no podrà ser evacuat per la xarxa de clavegueram, fins i tot en el supòsit que s’hagi
triturat prèviament i/o liquat. No està permesa la instal·lació de capoladors domèstics industrials que per les
seves característiques evacuïn els productes capolats a la xarxa de clavegueram.
4) Pel que respecta als residus perillosos i no autoritzats, l’Ajuntament establirà les condicions de la seva
recollida, tant en la forma com amb les mesures a través d’un reglament, el qual, serà obligat compliment pels
administrats.
Article 6.- Programació
Els serveis municipals faran pública la programació prevista de dies, horaris i medis per a la prestació dels
serveis de recollida. L’Ajuntament podrà introduir les modificacions que, per motius tècnics d’interès públic, tingui
per convenients, sempre avisant amb antelació a l’usuari/a.
Article 7.- Forma de presentació dels residus
1) La presentació dels residus es farà, obligatòriament, en el tipus de recipient que en cada cas, senyali
l’Ajuntament, d’acord amb la naturalesa dels residus, les característiques del sector o via pública i amb la
planificació realitzada per a la recollida i transport.
2) En les zones, sectors o barris on la recollida s’efectua mitjançant recipients d’ús exclusiu subministrats o no
per l’Ajuntament, els usuaris d’aquests recipients tenen l’obligació de conservar-los i mantenir-los en adequades
condicions d’higiene i seguretat.
3) En el sistema de recollida porta a porta els veïnats han de dipositar els fems davant el domicili propi, facilitant
el màxim la visibilitat i recollida del material dipositat.
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4) No es permet l’aportació de residus diferents de la fracció que és objecte de la recollida selectiva específica
del dia en qüestió.
5) Es prohibeix dipositar residus que continguin líquids o que puguin liquar-se (per exemple, olis i greixos
solidificats per baixa temperatura, que s’han de dur al Parc Verd).
6) Es prohibeix l’ús de les papereres ubicades a la via pública per tirar-hi bosses de residus domiciliaris. Les
papereres s’utilitzaran exclusivament per llençar-hi petites quantitats de residus, els quals baix cap concepte es
podran tirar al terra.
Article 8.- Nombre i ubicació dels contenidors
1) L’Ajuntament, en coordinació amb la Mancomunitat Pla de Mallorca, decidiran el nombre, volum i ubicació dels
contenidors, seguint sempre les indicacions de les normes vigents, particularment les del PDSGRUM, i de la
Mancomunitat.
2) L’Ajuntament, d’acord amb la Mancomunitat, podrà exigir la ubicació dels contenidors per a la recollida en
l’interior d’immobles i locals de negoci, especialment en el cas dels generadors singulars. En generadors
singulars on s’assignen contenidors de recollida selectiva per a ús exclusiu, el nombre d’unitats serà fixada pels
serveis municipals d’acord amb les necessitats de cada establiment.
3) En la col·locació de contenidors en la via pública, es tindran en compte les lògiques indicacions que es puguin
rebre de particulars, comerciants i associacions.
4) Serà necessària l’autorització de l’Ajuntament i la Mancomunitat per canviar d’ubicació qualsevol contenidor
del municipi.
5) L’Ajuntament, quan existeixin circumstàncies especials, podrà establir guals i reserves d’espai per a la
manipulació dels contenidors.
Article 9.- Normes d’ús dels contenidors
1) Sols s’utilitzaran el contenidors per als residus autoritzats en cada cas. Els ciutadans estan obligats a dipositar
els residus seleccionats al seu interior. Si com a conseqüència d’una deficient presentació dels fems, es
produeixen abocaments, l’usuari causant serà responsable de la brutor ocasionada.
2) Els usuaris procediran al manteniment i neteja dels contenidors d’ús exclusiu.
3) El posseïdor domèstic i puntual de grans quantitats de residus (festa, torrada, mudança o trasllat, etc.) i no
considerat generador singular consultarà amb els serveis municipals i mancomunats el procediment a seguir per
desfer-se adequadament dels residus generats i no desbordar els contenidors de la seva zona.
Article 10.- Volums extraordinaris
Si per qualsevol causa una entitat, pública o privada, s’hagués de desprendre de residus en quantitats majors a
les que constitueixen la producció diària normal i no de forma freqüent, no podrà presentar-los conjuntament amb
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les remeses habituals. En aquests casos, l’entitat haurà de sol·licitar el servei a l’empresa adjudicatària del
contracte de recollida dels residus urbans de la Mancomunitat Pla de Mallorca per transportar els esmentats
residus amb els seus propis mitjans a les instal·lacions de tractament o d’eliminació. L’entitat haurà d’abonar el
càrrec corresponent segons les tarifes vigents. En cap cas podrà fer ús dels contenidors o iglús d’ús públic.
Article 11.- Residus voluminosos i poda
1) Els residus voluminosos no s’han de dipositar a l’interior dels contenidors de residus urbans, sinó que han de
ser objecte d’una recollida específica a la via pública per part de l’empresa concessionària en la prestació del
servei de recollida d’aquest tipus de residus, o bé poden ser traslladats directament pels seus posseïdors al parc
verd municipal.
2) Els generadors singulars qualificats hauran de gestionar els residus voluminosos amb un gestor autoritzat. En
cap cas podran utilitzar el Parc Verd.
3) Els generadors singulars no qualificats hauran de respectar les directrius que en cada tipus de residu
voluminós dictin els serveis tècnics municipals.
4) L’Ajuntament o l’empresa concessionària en la prestació del servei de recollida de residus voluminosos han de
disposar d’un servei permanent d’atenció a la ciutadania per atendre les sol·licituds de recollida d’aquests
residus.
5) En cas d’abandonament o mal ús del servei de recollida específica, el responsable es farà càrrec del cost de
la retirada dels voluminosos, mobles i estris abandonats, sense perjudici de les sancions administratives que
corresponguin.
Article 12.- Residus especials d’origen domiciliari
1) Els residus especials d’origen domiciliari no es poden mesclar amb la resta de fraccions. S’han de dur, de
forma segregada, al parc verd municipal.
2) Les piles s’han de dipositar en els contenidors específics situats a diferents establiments comercials i al parc
verd, així com a edificis públics i botigues que venen piles. S’han de separar les piles tipus botó de la resta.
3) Els medicaments s’han de dipositar als contenidors ubicats en les farmàcies o dispensaris municipals.
Article 13.- Generadors singulars qualificats i no qualificats
Qualsevol domicili on es dugui a terme una activitat empresarial o professional dins el municipi serà considerat
generador singular no qualificat i és susceptible de ser considerat generador singular qualificat per l’Ajuntament
segons el que dicta el PDSGRUM. En qualsevol cas, l’Ajuntament i la Mancomunitat podrà dur a terme els
programes de recollida selectiva que consideri pertinents per als generadors singulars no qualificats per tal de
millorar el percentatge de residus reciclats.
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La llista de generadors singulars qualificats la confeccionarà l’Ajuntament a partir de les prescripcions que
desenvolupi el Consell de Mallorca en funció del PDSGRUM.
Article 14.- Responsabilitat
1) Independentment del règim sancionador de la Llei 10/98 de Residus, els productors i posseïdors de residus
que els lliuren per a la seva reutilització o tractament a un tercer no autoritzat seran responsables solidaris amb
aquest tercer de qualsevol perjudici que pogués derivar-se. Així mateix, respondran solidàriament de les
sancions que procedeixi imposar. També, qui hagi efectuat el lliurament serà responsable dels danys que es
produeixin en els processos d’eliminació, com a conseqüència de mala fe en el lliurament dels residus o de falta
d’informació sobre les característiques dels productes lliurats.
2) Es prohibeix l’aportació de residus no autoritzats, en especial de fraccions catalogades com a tòxiques i
perilloses: piles, pintures, dissolvents, medicaments, productes químics, etc., a qualsevol de les fraccions objecte
de recollida selectiva.
Article 15.- Propietat del material recollit
1) Segons l’article 20 de la Llei 10/98 de Residus els posseïdors de residus urbans estaran obligats a lliurar-los a
les entitats locals (Ajuntament, Mancomunitat Pla de Mallorca i/o Consell de Mallorca), per al seu reciclatge,
valorització o eliminació, en les condicions que determinin les ordenances. L’Ajuntament, la Mancomunitat Pla de
Mallorca o el Consell assumiran la propietat dels residus des del lliurament o aportació del ciutadà (posseïdor) i
aquest últim quedarà exempt de responsabilitat pels danys que puguin ocasionar aquests residus, sempre que
en l’aportació s’hagin observat aquestes ordenances i altres normes d’aplicació.
2) Únicament les empreses autoritzades per l’Ajuntament, la Mancomunitat Pla de Mallorca i el Consell de
Mallorca poden recollir els residus dipositats en qualsevol dels contenidors del municipi.
CAPÍTOL III. EL PARC VERD I ÀREES D’APORTACIÓ
Article 16.- Usuaris del parc verd i àrees d’aportació
Poden utilitzar el Parc Verd i les Àrees d’aportació, els ciutadans del municipi de Vilafranca de Bonany, que
poden ser:
- Particulars. Aquests tindran accés a abocar els residus que siguin considerats admissibles en els contenidors
instal·lats a l’efecte.
- Generadors singulars no qualificats, és a dir, aquells comerços, oficines i petits productors sempre i quan
duguin les fraccions i les quantitats admesos per l’Ajuntament, tal com es detalla a l’article 21 d’aquesta
Ordenança.
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Article 17.- Obligacions dels usuaris del parc verd i àrees d’aportació
1) En cas de que hi hagi personal adscrit a la vigilància i manteniment del parc verd i/o àrees d’aportació, en el
moment de l’entrada al recinte cal informar al personal encarregat del material que es porta.
2) Han de respectar i complir les instruccions del personal de servei
3) Els materials s’han de deixar al contenidor corresponent seguint les indicacions dels cartells respectius.
4) Cal evitar que quedin restes al terra i al voltant dels contenidors. Si cau quelcom s’haurà de recollir i ficar al
contenidor respectiu. I en cas de que aquests estiguin plens, caldrà avisar a l’Ajuntament.
5) No es poden deixar mai residus o materials fora del recinte del parc verd i s’han de respectar els horaris
d’obertura al públic.
Article 18.- Accés al parc verd i àrees d’aportació amb personal adscrit a la seva vigilància i manteniment
El parc verd estarà físicament mantingut i controlat pel nombre adequat de persones contractades o
subcontractades per l’Ajuntament. Les tasques diàries de la persona o persones encarregades seran:


Obrir i tancar el parc verd.



Controlar l’entrada i sortida de materials.



Garantir la correcta disposició dels materials en el lloc adequat i de la forma reglamentada.



Impedir el dipòsit de materials no admesos.



Impedir l’entrada als usuaris no admesos.



Assessorar el públic sobre com usar les instal·lacions



Avisar a l’Ajuntament de qualsevol contratemps o anomalia.



Garantir que retiren els materials les persones, empreses i vehicles autoritzats.



Complimentar els fulls diaris d’incidències i d’entrades i sortides de materials.

Article 19.- Accés al parc verd i àrees d’aportació municipals sense personal adscrit a la seva vigilància i
manteniment
1) Al parc verd i/o àrees d’aportació municipals sols hi tindran accés els ciutadans/es del municipi mitjançant la
utilització d’unes targetes d’ús personal i intransferible, o claus d’accés que permetran l’accés a aquestes
instal·lacions i que els hi seran lliurades a les dependències de l’Ajuntament.
2) L’Ajuntament crearà una taxa per expedir les “Targetes d’Accés”. El preu fitxat en aquesta taxa serà homogeni
a tots els ajuntaments de la Mancomunitat Pla de Mallorca.
3) Si la Mancomunitat Pla de Mallorca així ho considera, podrà eximir del pagament de la primera expedició
d’aquestes targetes, a la vegada que establirà els pagaments corresponents en les consecutives expedicions.
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Article 20.- Horari i dies de servei
1) Parc verd amb personal: L’horari d’obertura al públic el determinarà l’Ajuntament. L’horari podrà variar-se
segons l’estació anual, i podrà ser ampliat i/o revisat per decisió de l’Ajuntament. Aquest horari es podrà conèixer
a les oficines municipals.
2) Parc verd sense personal: Els parcs verds i àrees d’aportació que funcionin mitjançant la utilització de
targetes o claus d’accés, romandran accessibles les 24 hrs del dia del dia, o en l’horari que determini
l’Ajuntament.
En cap cas no es poden deixar residus a fora del parc verd i/o àrea d’aportació baldament estigui tancat per
qualsevol motiu.
Article 21.- Residus admissibles i no admissibles
L’Ajuntament anirà informant dels residus admesos al parc verd que els usuaris del parc verd podran aportar,
prèviament classificats.
L’Ajuntament podrà ampliar la llista de residus admesos d’acord amb la normativa.
En cap cas s’acceptaran al parc verd els següents materials:
Residus infecciosos, radioactius, material explosiu o inflamable, etc.
Residus industrials
Residus hospitalaris
Vehicles fora d’ús
CAPÍTOL IV. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 22.- Aplicació
Els ciutadans infractors seran sancionats segons les següents normes, en el cas de no estar tipificades les
sancions corresponents en la present ordenança.


Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos.



Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, Reglament de la Llei 11/1997.



Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.



Reial Decret 833/1998, de 20 de juliol, Reglament de la Llei 20/86 de Residus Tòxics i Perillosos.



Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca (Decret 21/2000, de 18 de febrer,
d’aprovació definitiva) i la seva posterior revisió publicada al BOIB núm. 35, de 09 de març de 2006

Article 23.- Inspeccions i denúncies
1) La Policia Local, els tècnics municipals o de la Mancomunitat Pla de Mallorca seran responsables de les
tasques d’inspecció i de compliment d’aquesta Ordenança.
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2) Tot ciutadà o persona jurídica podrà denunciar qualsevol infracció d’aquesta Ordenança.
3) Les denúncies originaran l’obertura del corresponent expedient per part de les autoritats municipals. Es faran
les indagacions pertinents seguint els tràmits preceptius, amb l’adopció de les mesures cautelars necessàries,
fins la resolució final de l’expedient.
Article 24.- Responsabilitat dels infractors
Les responsabilitats derivades de l’incompliment de les obligacions senyalades seran exigibles no sols pels actes
propis, sinó també pels d’aquelles persones de qui s’hagi de respondre conforme al que indica la legislació
vigent.
Article 25.- Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
A. Qualsevol incompliment d’aquesta ordenança que no estigui tipificat com a falta greu o molt greu.
B. L’incompliment per part dels posseïdors de residus urbans de lliurar-los a l’Ajuntament, Mancomunitat Pla de
Mallorca o a un gestor autoritzat i registrat per al seu reciclatge, valorització o eliminació sempre i quan no siguin
iniciatives de reducció en origen com el compostatge casolà.
C. No separar les diferents fraccions de residus urbans i no dipositar-les en els tipus de recipients normalitzats
específics que en cada cas determinin l’Ajuntament i la Mancomunitat Pla de Mallorca.
D. L’incompliment de qualsevol de les condicions per a la presentació de les diferents fraccions de residus que
estableix aquesta ordenança en l’article 7 i els que també facin referència a aquest fet.
E. Dipositar residus en un element de contenció, contenidor, cubell o bossa diferent del que li correspon, o bé
fer-ho fora dels horaris establerts.
F. Qualsevol incompliment dels articles 8 i 9 sobre nombre i ubicació de contenidors i les serves normes d’ús.
G. Lliurar a la recollida domiciliària residus exclosos del servei municipal de gestió de residus.
H. El canvi d’ubicació d’un contenidor de residus sense l’autorització de l’administració competent.
I. No complir amb els articles 18 i 19 d’obligacions del usuaris del parc verd i/o àrees d’aportació i de compliment
dels seus horaris.
J. No complir les indicacions del personal del servei del Parc Verd i/o àrees d’aportació.
K. No dipositar els residus en els contenidors indicats a l’efecte.
L. Dipositar els residus fora dels contenidors o del recinte del Parc Verd i/o àrees d’aportació.
M. Per als generadors singulars qualificats i no qualificats que produeixen residus perillosos, no comunicar-ho a
la Conselleria de Medi Ambient.
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Article 26.- Infraccions greus
Són infraccions greus:
A. Realitzar alguna de les activitats que, en el marc d’aquesta ordenança sigui necessària la corresponent
autorització administrativa, sense disposar de la mateixa, tenir-la caducada o suspesa, així com l’incompliment
dels condicionants que en ella venguin imposats.
B. Falsejar o ocultar dades per a l’obtenció de les autoritzacions assenyalades en aquesta ordenança o als
efectes de liquidació de les corresponents taxes o preus públics.
C. La vulneració de mesures cautelars o urgents adoptades per l’Ajuntament per tal d’evitar danys o perjudicis
per al medi ambient o perills per a la salut de les persones.
D. La reincidència, en el termini d’un any per la comissió, de dues infraccions lleus de la mateixa naturalesa.
E. L’abandonament, abocament, vessament o eliminació incontrolats de qualsevol tipus de residus no perillosos
sense que s’hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s’hagi posat en perill greu la salut
de les persones.
F. L’abocament de residus de construcció i demolició a la via pública, solars, parcel·les i pedreres, tant públics
com privats.
G. El dipòsit de residus voluminosos en els contenidors o a la via pública (sense concertar prèviament la seva
recollida), en solars, parcel·les, etc.
H. L’aportació de fraccions de residus catalogades com a perilloses a qualsevol dels contenidors dedicats a la
recollida selectiva de la fracció orgànica, paper-cartó, vidre, envasos lleugers i resta, sempre que com a
conseqüència d’aquest fet no s’hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s’hagi posat en
perill greu la salut de les persones.
I. Ús inadequat de la targeta o clau d’accés al Parc Verd i/o àrees d’aportació, així com l’incompliment de les
seves normes d’ús personal i intransferible.
J. No complir amb les indicacions dels articles 10, 11-2 i/o 14-1.
Article 27.- Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
A. La reincidència, en el termini d’un any per la comissió, de dues infraccions greus o de tres infraccions lleus de
la mateixa naturalesa.
B. La vulneració de mesures cautelars o urgents adoptades per l’Ajuntament per tal d’evitar danys o perjudicis C.
greus per al medi ambient o perills greus per a la salut de les persones.
C. L’abandonament, abocament, vessament o eliminació incontrolats de residus urbans, sempre que s’hagi
produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s’hagi posat en perill greu la salut de les persones.
D. L’aportació de fraccions de residus catalogades com a perilloses a qualsevol dels contenidors dedicats a la
recollida selectiva de la fracció orgànica, paper-cartó, vidre, envasos lleugers i resta, sempre que com a
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conseqüència d’aquest fet s’hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s’hagi posat en
perill greu la salut de les persones.
Article 28.- Quantificació de les sancions
1) La qualificació de les sancions serà:


Lleus: 60 a 300 euros.



Greus: 300,01 a 1500 euros.



Molt greus: de 1500,01 euros a 3000 euros.

Els valors exposats per a cada sanció podran incrementar-se o reduir-se d’acord a les circumstàncies dels fets.
2) Les infraccions reincidents s’hauran de quantificar en un grau superior al que les correspongui per les seves
característiques.
Article 29.- Graduació de les sancions
1) Les sancions s’imposaran atenent a les circumstàncies del responsable, grau de culpa, reiteració, grau de
participació, benefici derivat de l’activitat infractora, grau del dany al medi ambient o del perill en què s’hagi posat
la salut de les persones.
2) En la imposició de la sanció es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció no resulti més
beneficiosa per a l’infractor que el compliment de les normes infringides.
Article 30.- Procediment sancionador
Els expedients sancionadors es sotmetran als principis de la potestat sancionadora establerts per la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
El procediment sancionador es regirà pel que estableix el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en
l’exercici de la potestat sancionadora i, supletòriament, pel previst en el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.
Article 31.- Obligació de reposar, multes coercitives i execució subsidiària
1) Sense perjudici de la sanció penal o administrativa que s’imposi, els infractors estaran obligats a la reposició o
restauració de les coses al ser i estat anteriors a la infracció comesa, en la forma i les condicions fixades per
l’Ajuntament.
2) Si els infractors no procedissin a la reposició o restauració, d’acord, amb el que s’ha establert a l’apartat
anterior, l’Ajuntament podrà acordar la imposició de multes coercitives a l’empara de l’article 99 de la llei 30/1992
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, una
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vegada transcorreguts els terminis assenyalats en el requeriment corresponent. La quantia de cada una de les
multes no superarà un terç de la multa fixada per infracció comesa.
Article 32.- Potestat sancionadora
1) La Batlia serà competent per imposar les sancions per faltes lleus o greus.
2) El Ple de l’Ajuntament serà competent per imposar les sancions per faltes molt greus.
Article 33.- Via de constrenyiment
Per a l’exacció de les infraccions de la present ordenança, així com les despeses ocasionades per l’execució
subsidiària de les activitats a què puguin donar lloc, en defecte de l’abonament voluntari, es seguirà el
procediment administratiu de constrenyiment.
Article 34.- Adopció de mesures provisionals
Quan s’hagi iniciat un procediment sancionador, l’Ajuntament podrà adoptar i exigir alguna o algunes de les
següents mesures provisionals:
1. Mesures de correcció, seguretat o control que impedeixi la continuïtat en la producció del dany.
2. Precintat d’aparells, equips o vehicles.
3. Clausura temporal, parcial o total de l’establiment.
4. Suspensió temporal de l’autorització per a l’exercici de l’activitat per part de l’empresa.
Article 35.- Procediment de l’adopció de mesures provisionals
1) No es podrà adoptar cap mesura provisional sense el tràmit d’audiència prèvia als interessats, llevat que
concorrin raons d’urgència que aconsellin la seva adopció immediata, basades en la producció d’un dany greu
per a la salut de les persones o el medi ambient, o que es tracti d’una activitat que estigui regulada a la Llei 10/
1998, de 21 d’abril, de Residus, sense la preceptiva autorització o amb ella caducada o suspesa, amb la qual
cosa la mesura provisional imposada haurà de ser revisada o ratificada després de l’audiència als interessats.
2) Les mesures provisionals descrites en el present capítol seran independents de les resolucions que sobre la
sol·licitud d’adopció de mesures provisionals puguin adoptar els Jutges dels ordres civils o penal degudes a
l’exercici d’accions de responsabilitat per persones legitimades.
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Article 36.- Disposició addicional única
Qualsevol supòsit o aspecte no previst en aquesta ordenança es regirà per allò previst a les següents
disposicions legals:
1. Llei 10/1998, de 21 d’abril de residus.
2. Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos i el Decret 782/1998, de 30 d’abril de
desenvolupament i execució de la mateixa.
3. Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca (Decret 21/2000, de 18 de febrer,
d’aprovació definitiva) i la seva posterior revisió publicada al BOIB núm. 35, de 09 de març de 2006.
4. Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció i demolició, voluminosos i pneumàtics
fora d’ús de l’illa de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca i publicat íntegrament en el BOIB
núm. 141 de 23 de novembre de 2002.
5. Contingut del contracte per a la gestió del servei de recollida i transport de residus adjudicat per la
Mancomunitat Pla de Mallorca quan aquest estigui en vigor.
6. Altres normes de rang superior i que per la seva naturalesa entren dins l’àmbit d’aplicació.
Article 37.- Disposició final única
La present ordenança entrarà en vigor el dia següent de la data de publicació del seu text íntegre en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

(BOIB NÚM. 104, 13-07-2010)
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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ
Article 1.
L’objecte d’aquesta Ordenança és donar compliment, pel que fa a la gestió dels residus de construcció i
demolició, a l’article 6 i article 8, darrer paràgraf, del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de
construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, aprovat per acord del Ple del
Consell Insular de Mallorca de dia 8 d’abril de 2002 (correcció d’errades aprovada pel Ple de dia 29 de juliol de
2002) i publicat íntegrament al BOIB núm. 141, de 23 de novembre de 2002.
L’esmentat article 6 del Pla Director disposa que correspon als ajuntaments traslladar a les seves ordenances les
mesures necessàries per al compliment de les obligacions que se’n derivin. D’altra part, l’article 8, en el darrer
paràgraf, assenyala que els ajuntaments han de revisar les seves ordenances municipals amb l’objectiu
d’adaptar-les al que disposa l’article 9 d’aquest Pla director sectorial.
Article 2.
Als efectes de l’aplicació d’aquesta ordenança, es consideren residus de la construcció-demolició els definits a la
categoria 17 del Catàleg Europeu de Residus aprovat per Decisió 2001/118/CE de la Comissió de les
Comunitats Europees de 16 de gener de 2001. Aquesta categoria 17 s’incorpora com a Annex a l’ordenança.
Tindran aquesta consideració aquells residus assimilables procedents d’activitats extractives i de fabricació de
productes ceràmics, rajoles, teules i altres materials de construcció
.
Article 3.
Els productors de residus de construcció i demolició estan obligats a:
1- A presentar en la tramitació de la llicència d’obra de construcció i/o demolició i sempre abans de l’inici
d’aquesta, un contracte formalitzat amb un gestor autoritzat pel servei públic insularitzat per gestionar
els residus generats.
2- Adjuntar al projecte d’execució que es presenti dins la tramitació de la llicència d’obra corresponent els
següents continguts:
a) Una avaluació del volum i les característiques dels residus que s’originen.
b) L’avaluació, si escau, dels residus que no necessiten cap tipus de tractament i que es puguin
destinar directament a restauració de pedreres. Es poden destinar directament a la restauració
de pedreres els residus de construcció i demolició que tinguin la consideració d’inerts nets (els
desmunts i terres no contaminades), sempre i quan es compleixin les següents condicions:
i)

Que la decisió sigui presa pel promotor i/o pel constructor.

ii)

Que ho autoritzi el director tècnic de l’obra.
206

Plaça Major, 1 – 07250 Vilafranca de Bonany – Illes Balears
Tels. 971832107 – Fax 971832108
E-Mail: ajuntament@ajvilafrancadebonany.net

iii)

Que estigui previst al corresponent projecte d’obra o que ho decideixi el
director tècnic.

iv)

Que es comuniqui al Consell de Mallorca.

c) Les mesures previstes de separació en origen o reciclatge in situ durant la fase d’execució
de l’obra.
d) Una valoració econòmica del cost d’una gestió adequada dels residus generats.
3- Dipositar una fiança al Consell de Mallorca, abans de retirar la llicència municipal, l’import de la qual
serà d’un 125% dels costos estimats corresponents a una adequada gestió de residus generats en
l’obra per mitjà del certificat de l’autor del projecte.
Per tramitar la fiança s’han de tenir en consideració els següents aspectes:
a) La fiança es pot constituir de qualsevol de les formes següents:
i)

En metàl·lic.

ii)

Mitjançant aval atorgat per un establiment de crèdit, d’acord amb la normativa
vigent.

iii)

Mitjançant aval d’una societat de garantia recíproca, d’acord amb la
normativa vigent.

b) En el document de formalització de la fiança prestada per mitjà d’aval s’ha de fer constar el
consentiment prestat pel fiador o avalista a l’extensió de la responsabilitat davant
l’Administració en els mateixos termes que si la garantia fos constituïda pel mateix titular.
c) La fiança es torna després de la concessió del final d’obra i d’haver justificat la gestió
adequada dels residus generats presentant el rebut de lliurament dels residus a les plantes del
servei públic. El no compliment de les determinacions d’aquesta ordenança quant a la correcta
gestió dels residus de construcció-demolició, serà motiu d’execució de la fiança,
independentment de les sancions que puguin resultar d’aplicació.
4- Realitzar la separació en origen de la manera següent:
a) En tots els casos, separar i emmagatzemar de forma diferenciada els residus perillosos de la
resta.
b) Sempre que tècnicament sigui possible, i a excepció de les obres menors en les quals es
generi un volum inferior a 5 metres cúbics de residus, s’estableix l’obligatorietat de separar les
següents fraccions de residus no perillosos:
i)

Residus inerts (ceràmics, restes de formigó, terres i similars).

ii)

Restes de residus: envasos de qualsevol tipus, restes metàl·liques, restes de
fusta, plàstic i similars i altres residus no perillosos.

c) Els contenidors han de disposar de tancament per evitar abocaments incontrolats.
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5- Responsabilitzar-se del transport de residus, mitjançant transportista registrat, fins als centres de
transferència i pretractament o a les plantes de tractament incloses en el servei públic insularitzat del
Consell de Mallorca.
6- Abonar els costs que origini la gestió dels residus de construcció i demolició generats.
7- Queden exclosos de les obligacions anteriorment esmentades en els apartats 1, 2 i 3 els residus
provinents d’obres menors i reparacions domiciliàries, sense detriment en qualsevol cas del destí final
d’aquests residus que haurà de ser obligatòriament una planta de tractament dels servei públic
insularitzat.
Per al control de la correcta gestió dels residus d’obra menor l’Ajuntament podrà exigir en qualsevol moment
als productors d’aquests l’acreditació documental justificativa mitjançant la presentació dels corresponents
albarans d’entrega dels residus a la planta de tractament.”
Article 4. Responsabilitat administrativa i règim sancionador.
Les infraccions d’aquesta ordenança seran sancionades d’acord amb el previst a la llei 10/1998 de 21 d’abril de
residus, sense perjudici de les corresponents responsabilitats civils i penals, mitjançant procediment sancionador
tramitat d’acord amb el Decret 14/1994 de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir per
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’exercici de la potestat sancionadora.
Disposició addicional única.
En tot allò no previst en aquesta ordenança, serà d’aplicació el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels residus de
construcció i demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca (BOIB núm. 141 de 23-11-2002), i
normativa complementària.
Disposició final única.
Aquesta ordenança, d’acord amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
entrarà en vigor una vegada hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 del mateix text legal, sense perjudici
que les obligacions imposades als productors no siguin exigibles fins tres mesos abans de l’inici del servei públic
insularitzat del Consell de Mallorca, en virtut de la disposició transitòria quarta del Pla Director Sectorial per a la
gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca i, per tant,
aquesta ordenança s’aplicarà a les llicències d’obra les sol·licituds de les quals tinguin entrada a l’Ajuntament a
partir de tres mesos abans de l’inici del servei públic insularitzat del Consell de Mallorca previst en el Pla Director
Sectorial.
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ANNEX
Categoria 17: Residus de la construcció i demolició del Llistat Europeu de Residus.
17. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (INCLOSA LA TERRA EXCAVADA DE ZONES
CONTAMINADES).
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics.
17 01 01 Formigó.
17 01 02 Maons.
17 01 03 Teules i materials ceràmics.
17 01 06 Mescles o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics que contenen
substàncies perilloses.
17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, distintes de les especificades en el codi 17 01
06.
17 02 Fusta, vidre i plàstic.
17 02 01 Fusta.
17 02 02 Vidre.
17 02 03 Plàstic.
17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles.
17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes quitranats.
17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla.
17 03 02 Mescles bituminoses distintes de les especificades en el codi 17 03 01.
17 03 03 Quitrà d’hulla i productes quitranats.
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges).
17 04 01 Coure, bronze, llautó.
17 04 02 Alumini.
17 04 03 Plom.
17 04 04 Zinc.
17 04 05 Ferro i acer.
17 04 06 Estany.
17 04 07 Metalls mesclats
17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres substàncies perilloses.
17 04 11 Cables distints dels especificats en el codi 17 04 10.
17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i fangs de drenatge.
17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.
17 05 04 Terra i pedres distintes de les especificades en el codi 17 05 03.
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17 05 05 Fangs de drenatge que contenen substàncies perilloses.
17 05 06 Fangs de drenatge distints dels especificats en el codi 17 05 05.
17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.
17 05 08 Balast de vies fèrries distint de l’especificat en el codi 17 05 07.
17 06 Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen amiant.
17 06 01 Materials d’aïllament que contenen amiant.
17 06 03 Altres materials d’aïllament que consisteixen en , o contenen, substàncies perilloses.
17 06 04 Materials d’aïllament distints dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03.
17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant.
17 08 Materials de construcció a base de guix.
17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.
17 08 02 Materials de construcció a base de guix distints dels especificats en el codi 17 08 01.
17 09 Altres residus de construcció i demolició.
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB,
revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, acristallaments dobles que contenen PCB,
condensadors que contenen PCB).
17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies
perilloses.
17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició distints dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i
17 09 03.

(BOIB NÚM. 33, 06-03-2008)
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ORDENANÇA MUNICIPAL D’EXECUCIÓ TELEMÀTICA DE PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS I DE
REGULACIÓ DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE LA CORPORACIÓ
Article 1. Objecte
La present Ordenança fixa les regles generals per a l’impuls i el desenvolupament de l’administració electrònica
en l’àmbit de l’administració municipal de Vilafranca de Bonany i regula l’execució per via telemàtica de tràmits i
procediments, així com el registre electrònic de l’Ajuntament.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Resten subjectes a aquesta Ordenança:
a) L’administració de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany.
b) Els seus ens de dret públic dependents.
2. L’ús dels mitjans electrònics no podrà comportar cap discriminació dels ciutadans en les seves relacions amb
l’administració municipal. En aquest sentit, els sistemes de comunicació telemàtica amb l’administració seran
voluntaris i alternatius als sistemes tradicionals i només es podran configurar com a obligatoris i exclusius en
aquells casos que una norma amb rang de llei així ho estableixi, en les relacions interadministratives, en les
relacions jurídic tributàries amb les grans empreses i en les relacions de subjecció especial, de conformitat amb
les normes jurídiques d’aplicació.
Article 3. Procediments i comunicacions telemàtiques
1.Podran tramitar-se telemàticament, una vegada hagi estat aprovada aquesta forma d’execució d’acord amb
allò que disposa l’article 15 de la present ordenança:
a. Procediments administratius, tant pel que fa al compliment de tràmits del procediment com la consulta de
l’estat de tramitació i la comunicació d’avisos d’interès, dins el procediment.
b. Consulta d’informació de dades municipals pels ciutadans.
c. Comunicacions dels ciutadans , en especial els avisos, les queixes, els suggeriments i les peticions que així
es determinin, no incardinables en un procediment administratiu , respecte de les quals es podrà recepcionar la
resposta per mitjans telemàtics.
Article 4. Iniciació del procediment administratiu
1. Els procediments administratius, pels quals estigui prevista la tramitació telemàtica, es podran iniciar
mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre electrònic que es regula en la present ordenança.
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2. La sol·licitud telemàtica haurà de reunir els requisits establers en l’article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. Quan en una sol·licitud telemàtica hi hagi més d’un interessat les actuacions es seguiran amb el que s’hagi
assenyalat expressament o , en el seu defecte, amb l’interessat que aparegui encapçalant la sol·licitud.
4. Els administrats podran designar un representant en els procediments administratius telemàtics tramitats en
aquest Ajuntament.
Article 5. Representació
1. Qualsevol persona física amb capacitat d’obrar pot representar per via telemàtica a altres persones, físiques o
jurídiques, sempre que acrediti la citada representació mitjançant un dels següents mecanismes:
a) Aportació pel representant de l’apoderament suficient , en suport informàtic original, segons el regulat en
l’article 11.1 d’aquesta Ordenança, d’acord amb les prescripcions i mecanismes vigents en matèria de seguretat
jurídica preventiva.
b) Inclusió de l’apoderament en el certificat reconegut de signatura del representant, d’acord amb la legislació
vigent de signatura electrònica.
c) Declaració de l’apoderament pel representant i posterior comprovació per l’Administració de la representació,
mitjançant la certificació o la comunicació de dades previstos en aquesta Ordenança, per part del corresponent.
Registre públic, de l’apoderament suficient.
2. La representació telemàtica podrà ser específicament atorgada, amb caràcter general o per a procediments
concrets, presencialment davant la pròpia Administració, mitjançant la compulsa electrònica de la documentació
acreditativa de la representació, que quedarà registrada als efectes de la seva certificació.
Article 6. Tramitació del procediment administratiu
1. Qualsevol actuació de l’interessat i els actes administratius fets en un procediment administratiu tramitat
electrònicament hauran de reunir els requisits de validesa, així com ésser emesos o rebuts a través del registre
electrònic que es regula en la present Ordenança.
2. Els òrgans administratius vetllaran especialment per garantir l’exercici dels tràmits d’audiència als interessats i
d’informació pública als ciutadans a través de mitjans telemàtics.
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3. Quan un procediment iniciat electrònicament no es pugui tramitar totalment en suport electrònic es procedirà,
per part de l’òrgan competent a la reproducció en suport paper de les sol·licituds, comunicacions o altres
documents electrònics, per tal de continuar amb la tramitació de l’expedient, assegurant-se en qualsevol cas
l’arxiu segur dels documents electrònics originals. En tot cas, per tal de garantir la concordància entre els
documents electrònics originals i els reproduïts en paper, en tota còpia s’hi farà constar la diligència del
funcionari competent que acrediti la correspondència i exactitud amb el document original.
Article 7. Informació a l’interessat sobre l’estat de la tramitació del procediment administratiu
1. L’interessat podrà sol·licitar i obtenir informació sobre l’estat de la tramitació mitjançant els següents sistemes:
a) Presencialment a l’ajuntament.
b) Mitjançant el sistema telemàtic emprat per presentar la sol·licitud.
2. L’Ajuntament podrà remetre a l’interessat avisos sobre l’avenç de la tramitació, a les adreces telemàtiques de
contacte indicades pel mateix.
Article 8. La notificació telemàtica dels actes administratius
1. L’Ajuntament podrà practicar les notificacions per mitjans telemàtics sempre que els interessats hagin
manifestat expressament l’acceptació del sistema, ja havent indicat el mitjà telemàtic com a preferent per a la
recepció de notificacions en la seva sol·licitud, escrit o comunicació, o bé havent consentit expressament la seva
utilització.
2. L’acceptació dels interessats podrà tenir caràcter general per a tots els procediments telemàtics aprovats per
l’ajuntament o per a un o diversos, segons el que hagi manifestat expressament l’interessat.
3. El sistema que s’utilitzarà per a la notificació serà la Carpeta Ciutadana, a la qual els interessats podran
accedir en la seu electrònica de l’Ajuntament, o altres mitjans que es puguin habilitar, sempre que compleixin les
garanties exigides per a la legislació vigent i se n’informi a la seu electrònica.
Per facilitar als interessats que sàpiguen quan s’ha posat a la seva disposició una notificació en la Carpeta
Ciutadana, s’utilitzarà un sistema d’avís consistent en la remissió d’un correu electrònic a l’adreça que a aquest
efecte hagin designat. Podran utilitzar-se altres sistemes d’avís o complementaris que l’Ajuntament habiliti i faci
públics.
Per facilitar la pràctica de les notificacions electròniques, l’Ajuntament posarà a disposició dels interessats
sistemes de consulta i comunicació electrònica, o procediments electrònics normalitzats que els facilitin el
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coneixement de les notificacions electròniques que, en compliment del previst en l’article 28 de la Llei 11/2007,
puguin figurar com a rebutjades per haver transcorregut deu dies naturals sense haver accedit al seu contingut.
Aquesta circumstància no afectarà el còmput dels terminis de notificació produïts.
4. Durant la tramitació del procediment, l’interessat podrà requerir a l’òrgan corresponent que les notificacions no
es practiquin per mitjans telemàtics quan concorrin causes tècniques que ho justifiquin, emprant-se en aquest
darrer cas la resta de mitjans admesos en l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i del
procediment administratiu comú.
5. La notificació telemàtica s’entendrà practicada a tots els efectes legals en el moment en què es produeixi
l’accés al contingut del missatge de la notificació, de manera que pugui comprovar-se fefaentmen pel remitent dit
accés.
El sistema de notificació ha d’acreditar les dates i les hores en què es produeixi la recepció de la notificació en la
Carpeta Ciutadana de l’interessat i l’accés al contingut del missatge de notificació, així com qualsevol causa
tècnica que impossibiliti alguna de les circumstancies anteriors.
En el cas que existeixi constància de la recepció de la notificació en la direcció electrònica i hagin transcorregut
deu dies naturals sense que s’accedeixi al seu contingut , s’entendrà que la notificació ha estat rebutjada, a no
ser que d’ofici o a instàncies del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l’accés.
Article 9. Normes d’identificació, d’autenticació i de signatura electrònica dels òrgans administratius
D’acord amb l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, en relació amb l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, la
identificació dels treballadors públics, i dels òrgans administratius es farà mitjançant la signatura electrònica
reconeguda subministrada per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre i pels mitjans establerts en l’article 13 de
la Llei 11/2007.
Article 10. Normes d’identificació, d’autenticació i de signatura electrònica dels interessats
D’acord amb l’article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, en relació amb l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, i de
conformitat amb l’establert en l’article 13 de la Llei 11/2007, la identificació dels interessats es farà mitjançant la
signatura electrònica, amb subjecció a les següents normes:
Els tràmits podran efectuar-se amb diferents nivells de seguretat, que es determinarà en funció del corresponent
anàlisi de seguretat informàtica, i que serà determinat en ocasió de la seva aprovació.
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En concret, els interessats podran rebre i utilitzar els següents mecanismes d’identificació i autenticació:
a) En tot cas, els sistemes de signatura electrònica incorporats al Document Nacional d’Identitat, per a persones
físiques.
b) El certificat reconegut de signatura electrònica de la FNMT.
c) Altres que aprovi l’ajuntament, que publicarà en un termini suficient d’antelació.
Article 11. Registre electrònic d’entrada i sortida de documents
De conformitat amb l’article 38, apartat 9, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de conformitat amb la vigent legislació en
matèria de règim local, es regula el funcionament del registre electrònic de la corporació, d’acord amb les
següents normes:
a) El registre electrònic és auxiliar del Registre General d’aquest Ajuntament i amb caire voluntari per als
administratius, a excepció dels supòsits d’utilització obligatòria establers per Llei i/o normes de creació de futurs
procediments telemàtics on es reguli la presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions a través del referit
registre electrònic.
b) El registre electrònic serà creat i habilitat per la recepció i sortida de documents electrònics mitjançant la
corresponent disposició de l’òrgan municipal competent.
c) L’accés al registre electrònic es podrà realitzar a través de la seu electrònica de l’ajuntament a les adreces
electròniques que es determinin en la disposició d’aprovació del registre, de les quals se’n farà l’oportuna
publicitat per al seu coneixement general. En qualsevol cas, l’adreça complirà a més les exigències
d’accessibilitat a persones amb disminució.
d) Sense perjudici dels efectes substantius que l’ordenament jurídic atribueix a la presentació de sol·licituds,
escrits o comunicacions, el registre electrònic estarà a disposició dels seus usuaris les vint-i-quatre hores al dia,
set dies a la setmana, tots els dies de l’any excepte les interrupcions que siguin necessàries per raons tècniques.
e) La presentació de sol·licituds, escrits i/o comunicacions en el registre electrònic tindran els mateixos efectes
que la presentació efectuada per la resta de mitjans admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
f) El còmput de terminis en les sol·licituds, escrits i comunicacions pel registre electrònic d’aquest ajuntament és
el següent:
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-El calendari i hora de referència seran els vigents en el municipi en el moment de rebuda o sortida de la
corresponent sol·licitud, escrit o comunicació en o des del sistema d’informació que doni suport a la creació i
manteniment del registre electrònic creat;
-L’entrada de sol·licituds, escrits i/o comunicacions rebudes en dies inhàbils s’entendran efectuades en la
primera hora del primer dia hàbil següent. A aquests efectes, constarà en l’assentament d’entrada corresponent
la data i hora en que efectivament s’ha rebut la sol·licitud, escrit o comunicació presentada però s’indicarà en el
missatge de confirmació les zero hores i un minut del següent dia hàbil.
-No es donarà sortida, a través del registre electrònic, a cap escrit o comunicació en dia inhàbil.
-Es consideren dies inhàbils, a efectes del registre electrònic d’aquest ajuntament, els establers com a dies
festius en el calendari oficial de festes laborals a les Illes Balears i de festes locals d’aquest municipi.
g) Les dades contingudes en les sol·licituds i, si escau, en el certificat queden anotades automàticament en el
Registre i constitueixen els assentaments registrals electrònics.
h) La constància de l’entrada d’una sol·licitud telemàtica en el registre s’efectuarà mitjançant el retorn del
contingut de la sol·licitud rebuda a la mateixa adreça electrònica, autenticada mitjançant signatura electrònica de
l’Administració i amb les dades de registre següents: número d’anotació, dia i hora d’aquesta.
Article 12. Gestió dels documents electrònics
1. Originals en suport informàtic.
Els documents en suport informàtic produïts vàlidament per la corporació i les administracions actuants tindran la
consideració de documents originals, i es trobaran degudament enregistrats en els programes i aplicacions de
procediment per vies telemàtiques, mentre es trobin en fase activa.
Els documents originals en suport informàtic que es lliurin a les administracions actuants han de poder ser
impresos i arxivats informàticament incloent-hi en tot cas la signatura electrònica corresponent.
2. Còpies autèntiques electròniques.
El secretari general de l’ajuntament podrà emetre còpies autèntiques electrònicament dels documents
administratius originals, amb independència del suport en que es trobi l’original esmentat, sempre que compleixi
els següents requisits:
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a) Assegurar l’exactitud del contingut, encara que l’estructura del document s’adapti a formats o sistemes
diferents.
b) Incloure una manifestació relativa a la comprovació dels elements d’autenticitat i integritat del document
original
c) Garantir la seva autenticitat i integritat mitjançant la signatura electrònica de l’òrgan competent per produir-les.
Les còpies autèntiques electròniques gaudiran de la mateixa validesa i efectes que els originals en suport
informàtic.
Les còpies autèntiques electròniques indicaran la circumstància de ser còpies autèntiques de documents
originals i, si s’escau, la seva data de caducitat.
Les còpies autèntiques electròniques han de poder ser impreses i arxivades informàticament, incloent-hi en tot
cas la signatura electrònica corresponent.
3. Compulsa electrònica.
El procediment per via telemàtica podrà preveure la possibilitat de la compulsa electrònica de la documentació.
La compulsa electrònica és el procediment de digitalització de la documentació en suport paper i la seva
comprovació pel Secretari general de la corporació, produint-se una còpia autèntica electrònica del document
tramès.
La corporació ha de garantir l’autenticitat i integritat de la compulsa electrònica, així com la identificació de
l’òrgan que realitza la compulsa, mitjançant la signatura electrònica de la compulsa.
La compulsa electrònica podrà ser vàlida pel concret procediment que s’inicia o per a qualsevol procediment de
la corporació que es tramiti per vies telemàtiques.
Article 13. Normes sobre l’arxiu dels documents
L’arxiu dels documents en suport informàtic i les mesures de conservació dels documents en suport informàtic
dels procediments s’ajustarà als següents principis d’actuació, tractament i validesa:
1. De l’arxiu de documents en suport informàtic.
Els documents en suport informàtic, resultants de l’aportació d’informació, sol·licituds, certificats telemàtics i
documents per part de la corporació o de les administracions actuants, o que hagin estat obtinguts mitjançant
comunicacions de dades administratives de terceres administracions, han de ser gestionats i arxivats
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exclusivament en suport informàtic, d’acord amb les prescripcions de la normativa legal d’aplicació per aquesta
tipologia de documental.
Tots els documents públics han de tenir garantida l’autenticitat i la integritat dels seus continguts, així com la
preservació i, quan s’escaigui, la seva confidencialitat.
2. Mesures de conservació de documents en suport informàtic.
Els serveis i els programes i aplicacions de procediment per vies telemàtiques han d’establir les mesures
necessàries per garantir la conservació dels documents en suport informàtic, aplicant-se entre altres les mesures
següents:
a) L’actualització criptogràfica del document signat, mitjançant l’addició d’un nou segell de data i hora.
b) El registre del document signat electrònicament en un suport físic perdurable, amb garantia de la data
d’entrada.
Els documents originals en suport informàtic podran transformar-se, per adaptar el seu format a les necessitats
de gestió i preservació previstes al servei, d’acord amb les següents normes:
a) El canvi de format haurà de garantir l’exactitud del contingut del document anterior, així com la comprovació
dels elements d’autenticitat i integritat del document original. El document resultant de la transformació serà
signat electrònicament per l’òrgan competent per a la transformació.
b) El pas del document en suport informàtic a paper només es realitzarà excepcionalment, i haurà de permetre la
verificació tècnica de la signatura de l’òrgan competent per a la transformació.
Article 14. Aprovació i publicitat dels programes i de les aplicacions
D’acord amb l’article 45.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, els programes i les aplicacions que implantin l’ús dels mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics als procediments administratius, així com els documents referents a
l’organització de les mesures de seguretat que afectin al funcionament de la corporació, seran aprovats per
l’òrgan competent d’aquesta Corporació i publicats.
Article 15. Aprovació de les comunicacions, consultes i dels procediments administratius els quals
poden tramitar-se per procediment telemàtic
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L’òrgan competent aprovarà la relació de comunicacions, consultes i procediments administratius que podran
tramitar-se per procediment telemàtic i als quals serà d’aplicació la present Ordenança.
Article 16. La seu electrònica
La seu electrònica de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany és l’adreça electrònica disponible per als ciutadans,
la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany en l’exercici de
les seves competències.
L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany vetllarà per la integritat, veracitat i actualització dels continguts de la seu
electrònica.
La seu electrònica estarà disponible per als ciutadans a través de la web municipal en l’adreça
www.ajvilafrancadebonany.net
La seu electrònica de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany utilitzarà, per a identificar-se i garantir una
comunicació segura, sistemes de signatura electrònica basats en certificats de dispositiu segur o mitjà
equivalent.

(BOIB NÚM. 43, 16-03-2010)
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I PER LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ESCOLETA MUNICIPAL DE 0 A 3 ANYS
Article 1. Fonament legal
De conformitat amb l’establert als articles 127 i 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany estableix el preu
públic per la prestació de serveis i per la realització d’activitats d’Escoleta Municipal de 0 a 3 anys.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic l’activitat municipal derivada de la prestació de serveis i la realització
d’activitats a l’Escoleta Municipal de 0 a 3 anys.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic les persones sol·licitants dels serveis i activitats que ofereix l’Escoleta
Municipal de 0 a 3 anys o, en el seu defecte, els pares o tutors de l’infant beneficiat.
Article 4. Tarifes
Les quotes a abonar pels serveis de l’Escoleta Municipal de 0 a 3 anys es determinen amb l’aplicació del
següent quadre de tarifes:
1. Sol·licitud de plaça: 10 €.
2. Matriculació: 40 €.
3. Assistència. S’estableixen per als següents serveis:
Servei escoleta matinera (de les 7h a les 9h)..............................20,00 €
Servei escoleta matinera (de les 8,30h a les 9h)...........................5,00 €
Servei escoleta general (de les 9h a les 13h)............................110,00 €
Servei e soleta general (de les 9h a les 14h)............................130,00 €
Servei escoleta general (de les 14h a les 19h)..........................110,00 €
Bonus mensual (de les 7h a les 19h).........................................180,00 €
Servei escoleta per hores soltes fora de l’horari en el qual hagin estat matriculats: 2,5 €/hora
Article 5. Normes de Gestió
1. L’obligació del pagament neix en el moment en què el representant legal de l’usuari sol·licita la prestació dels
serveis que són objecte d’aquesta ordenança.
2.La quantia de les tarifes es merita mensualment, el primer dia hàbil del mes.
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3. Els preus públics d’assistència mensual s’abonaran íntegrament, amb independència del dia en què s’incorpori
el nin o la nina al servei sol·licitat.
4. El preu públic es considerà meritat, simultàniament, a la prestació del servei i a la seva liquidació i recaptació. El
pagament es realitza per mensualitats avançades pel sistema de domiciliació bancària.
5. Les tarifes que per qualsevol causa no hagin estat ingressades, s’exigiran per la via de constrenyiment en la forma
establerta pel Reglament general de recaptació aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol i normativa
complementària. En cas de no pagament de dues mensualitats s’iniciarà expedient del qual se´n pot derivar
l’expulsió de l’usuari de l’Escoleta Municipal.
6. L’ingrés dels usuaris a l’Escoleta Municipal i el consegüent accés als corresponents serveis i activitats s’ha de
sol·licitar a través de les corresponents instàncies en model oficial les quals estaran a disposició de la ciutadania a les
dependències de l’Ajuntament i a la seva plana web.
Article 6. Bonificacions
1.En cas d’assistència i estada de dos o més germans, la tarifa es redueix en un 25% per a la segona i posteriors
quotes o tarifes d’assistència.
2. En cas d’assistència d’un nin o nina, membre d’una família nombrosa, degudament acreditada, les tarifes per
assistència i estada es redueixen en un 25%.
3. Aquestes bonificacions en cap cas es poden simultanejar i, per tant, són excloents.
4. A instància d’interessat, i en tot cas previ informe favorable dels serveis socials mancomunats, una Comissió
Avaluadora formada pel batle/ssa, el regidor/a d’educació, un membre de l’equip docent i un representant de
l’Associació de Pares i Mares, podrà atorgar una bonificació de la tarifa d’assistència, quan les circumstàncies
sòcio- econòmiques del sol·licitant així ho aconsellin, considerant-se com a circumstàncies bàsiques les
següents:
c) Tenir un nivell d’ingressos no superior al resultat d’aplicar la fórmula següent: Salari mínim
interprofessional + (0,5 x n-1) on “n” és el nombre de membres de la unitat de convivència. Es
computaran com a ingressos tots aquells que siguin percebuts pels conceptes següents:
rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari, rendiments del capital

immobiliari,

col·laboracions familiars, etc.
d) Tenir un nivell de despeses econòmiques referides a conceptes bàsics, superior al nivell
d’ingressos descrit a l’apartat anterior. Els conceptes que es consideren bàsics pel que respecta a
despeses són: habitatge, aliments, salut, transport, escolarització, etc.
5. L’Ajuntament podrà exigir qualsevol tipus de prova adequada per acreditar la situació socioeconòmica.
6. La resolució de la Batlia que atorgui la bonificació indicarà el termini de la seva vigència. No obstant això,
l’Ajuntament, d’ofici, podrà revisar en qualsevol moment les bonificacions concedides si així ho motiva un canvi
en la situació econòmica del sol·licitant.
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Article 7. Infraccions i sancions
En tot el relatiu a infraccions i la seva qualificació, així com a les corresponents sancions, s’aplicaran les normes
contingudes en la corresponent normativa sobre hisendes locals, règim local i, en el seu cas, tributària. La imposició
de sancions no impedeix, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes impagades no prescrites.
Article 8. Normativa supletòria
En tot allò no previst en la present ordenança serà d’aplicació el que disposi la vigent normativa d’hisendes locals així
com de règim local.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present ordenança deroga i substitueix la vigent Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de
serveis i per la realització d’activitats d’Escoleta Municipal de 0 a 3 anys de l’Ajuntament de
Vilafranca de Bonany publicada al BOIB núm. 148 de data 23 d’octubre de 2004 amb modificació
publicada al BOIB núm. 182 de data 3 de desembre de 2005.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou aprovada definitivament en data 9 de maig de 2012 al no haver-se presentat
reclamacions, objeccions o observacions contra el seu acord d’aprovació inicial. Entrarà en vigor en data 1 de
setembre de 2012, prèvia publicació al BOIB i transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst als articles
70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local així com als articles 103.1 i
113.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, continuant la seva
vigència fins a la seva modificació o derogació expressa.
(BOIB NÚM. 173, 17-12-2013 )
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Article 1. Fonament legal
De conformitat amb l’establert als articles 127 i 41 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany estableix el preu
públic per la prestació de serveis i per la realització d’activitats d’Escola Municipal de Música.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic l’activitat municipal derivada de la prestació de serveis i la realització
d’activitats a l’Escola Municipal de Música.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic les persones que es beneficiïn dels serveis i activitats que ofereix l’Escola
Municipal de Música i, en el seu defecte, els pares, familiars o tutors que tinguin l’obligació legal o pactada d’atendre
els usuaris d’aquests serveis i activitats.
Article 4. Tarifes
Les quotes a abonar pels serveis de l’Escola Municipal de Música es determinen amb l’aplicació del següent
quadre de tarifes:
Tarifa de matrícula: 25 euros.
Tarifes d’assistència:
a) Llenguatge musical: 20 euros/mes.
b) Per instrument: 20 euros/mes.
c) Coral i dansa: 20 euros/mes.
d) Grau elemental: 20 euros/mes.
Article 5. Normes de gestió
1. L’obligació del pagament neix en el moment en què l’usuari o el seu representant legal sol·licita la prestació
dels serveis que són objecte d’aquesta ordenança.
2.La quantia de les tarifes es merita mensualment, el primer dia hàbil del mes.
3. Les tarifes d’assistència mensual s’abonaran íntegrament, amb independència del dia en què s’incorpori el nin
o la nina al servei sol·licitat.
4. El preu públic es considera meritat, simultàniament, a la prestació del servei i a la seva liquidació i recaptació. El
pagament es realitza per mensualitats avançades pel sistema de domiciliació bancària.
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5. Les quotes que per qualsevol causa no hagin estat ingressades s’exigiran per la via de constrenyiment en la forma
establerta pel Reglament general de recaptació aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol i normativa
complementària. En cas de no pagament de dues mensualitats s’iniciarà expedient del qual se´n pot derivar l'expulsió
de l’alumne de l’Escola Municipal de Música.
6. L’ingrés dels usuaris a l’Escola de Música Municipal i el consegüent accés als corresponents serveis i activitats
s’ha de sol·licitar a través d’instància en model oficial la qual estarà a disposició de la ciutadania a les dependències
de l’Ajuntament i a la seva plana web.
Article 6. Bonificacions
1.En cas d’assistència de dos o més germans, s’aplicarà una bonificació del 25% sobre la tarifa d’una
assignatura escollida pel segon i posteriors germans.
2. En cas d’assistència d’un nin o nina, membre d’una família nombrosa degudament acreditada, les tarifes per
assistència i estada es redueixen en un 25%, per cada una de les assignatures.
3. Aquestes bonificacions en cap cas es poden simultanejar i, per tant, són excloents.
4. A instància d’interessat, i en tot cas previ informe favorable dels serveis socials mancomunats, una Comissió
Avaluadora formada pel batle/ssa, el regidor/a d’educació o serveis socials i el director/a de l’Escola de Música,
podrà atorgar una bonificació de la tarifa d’assistència, quan les circumstàncies sòcioeconòmiques del sol·licitant
així ho aconsellin, considerant-se com a circumstàncies bàsiques les següents:
a) Tenir un nivell d’ingressos no superior al resultat d’aplicar la fórmula següent: Salari mínim
interprofessional + (0,5 x n-1) on “n” és el nombre de membres de la unitat de convivència. Es
computaran com a ingressos tots aquells que siguin percebuts pels conceptes següents:
rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari, rendiments del capital

immobiliari,

col·laboracions familiars, etc.
b) Tenir un nivell de despeses econòmiques referides a conceptes bàsics, superior al nivell
d’ingressos descrit a l’apartat anterior. Els conceptes que es consideren bàsics pel que respecta a
despeses són: habitatge, aliments, salut, transport, escolarització, etc.
5. L’Ajuntament podrà exigir qualsevol tipus de prova adequada per acreditar la situació socioeconòmica.
6. La resolució de la Batlia que atorgui la bonificació indicarà el termini de la seva vigència. No obstant això,
l’Ajuntament, d’ofici, podrà revisar en qualsevol moment les bonificacions concedides si així ho motivés un canvi
en la situació econòmica del sol·licitant.
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Article 7. Infraccions i sancions
En tot el relatiu a infraccions i la seva qualificació, així com a les corresponents sancions, s’aplicaran les normes
contingudes en la corresponent normativa sobre hisendes locals, règim local i, en el seu cas, tributària. La imposició
de sancions no impedeix, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes impagades no prescrites.
Article 8. Normativa supletòria
En tot allò no previst en la present ordenança serà d’aplicació el que disposi la vigent normativa d’hisendes locals així
com de règim local.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present ordenança deroga i substitueix la vigent Ordenança fiscal reguladora de la taxa de l’Escola Municipal
de Música de Vilafranca de Bonany
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou aprovada definitivament en data 9 de maig de 2012 al no haver-se presentat
reclamacions, objeccions o observacions contra el seu acord d’aprovació inicial. Entrarà en vigor en data 1 de
setembre de 2012, prèvia publicació al BOIB i transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst als articles
70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local així com als articles 103.1 i
113.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, continuant la seva
vigència fins a la seva modificació o derogació expressa.

(BOIB NÚM. 93, 28-06-2012)
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L’ESCOLA D’ESTIU
MUNICIPAL
Article 1. Fonament legal
De conformitat amb l’establert als articles 127 i 41 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany estableix el preu
públic per la prestació de serveis de l’Escola d’Estiu Municipal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la prestació dels serveis i la realització de les activitats de l’Escola
d’Estiu Municipal.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat a la present ordenança les persones que es beneficiïn dels serveis
i activitats que ofereix l’Escola d’Estiu Municipal i, en el seu defecte, els pares, familiars o tutors que tinguin l’obligació
legal o pactada d’atendre els usuaris d’aquests serveis i activitats.
Article 4. Tarifes
Les quotes a abonar pels serveis de l’Escola d’Estiu Municipal es determinen amb l’aplicació del següent quadre
de tarifes:
a) Matrícula:
07.00 h-14.00 h.....................................150 €.
07.00 h-16.00 h.....................................160 €.
09.00 h-14.00 h.....................................130 €.
09:00 h-16:00 h.....................................150 €.
Per hores soltes fora de l’horari en el qual hagin estat matriculats........... 2,50 €/hora
b) Assegurança individual.........................5 €/mes.
c) Excursions.............................................6 €/excursió.
d) Campament.........................................65 €.
Article 5. Normes de gestió
1. L’obligació del pagament neix en el moment en què l’usuari o el seu representant legal sol·licita la prestació
dels serveis que són objecte d’aquesta ordenança.
2.La quantia de les tarifes es merita mensualment, el primer dia hàbil del mes.
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3. Les tarifes d’assistència mensual s’abonaran íntegrament, amb independència del dia en què s’incorpori el nin
o la nina al servei sol·licitat.
4. El preu públic es considera meritat, simultàniament, a la prestació del servei i a la seva liquidació i recaptació. El
pagament es realitza per mensualitats avançades pel sistema de domiciliació bancària.
5. Les quotes que per qualsevol causa no hagin estat ingressades s’exigiran per la via de constrenyiment en la forma
establerta pel Reglament general de recaptació aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol i normativa
complementària. En cas de no pagament de dues mensualitats s’iniciarà expedient del qual se´n pot derivar l'expulsió
de l’alumne de l’Escola d’Estiu Municipal.
6. L’ingrés dels usuaris a l’Escola d’Estiu Municipal i el consegüent accés als corresponents serveis i activitats s’ha de
sol·licitar a través d’instància en model oficial la qual estarà a disposició de la ciutadania a les dependències de
l’Ajuntament i a la seva plana web.
Article 6. Bonificacions
1.En cas d’assistència de dos o més germans, s’aplicarà una bonificació del 25% sobre la matrícula del segon i
posteriors germans.
2. En cas d’assistència d’un nin o nina, membre d’una família nombrosa, degudament acreditada, la matrícula es
redueix en un 25%.
3. Aquestes bonificacions en cap cas es poden simultanejar i, per tant, són excloents.
4. A instància d’interessat, i en tot cas previ informe favorable dels serveis socials mancomunats, una Comissió
Avaluadora formada pel batle/ssa, el regidor/a d’educació o serveis socials i el coordinador/a de l’Escola d’Estiu,
podrà atorgar una bonificació de la tarifa d’assistència, quan les circumstàncies sòcioeconòmiques del sol·licitant
així ho aconsellin, considerant-se com a circumstàncies bàsiques les següents:
c) Tenir un nivell d’ingressos no superior al resultat d’aplicar la fórmula següent: Salari mínim
interprofessional + (0,5 x n-1) on “n” és el nombre de membres de la unitat de convivència. Es
computaran com a ingressos tots aquells que siguin percebuts pels conceptes següents:
rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari, rendiments del capital

immobiliari,

col·laboracions familiars, etc.
d) Tenir un nivell de despeses econòmiques referides a conceptes bàsics, superior al nivell
d’ingressos descrit a l’apartat anterior. Els conceptes que es consideren bàsics pel que respecta a
despeses són: habitatge, aliments, salut, transport, escolarització, etc.
5. L’Ajuntament podrà exigir qualsevol tipus de prova adequada per acreditar la situació socioeconòmica.
6. La resolució de la Batlia que atorgui la bonificació indicarà el termini de la seva vigència. No obstant això,
l’Ajuntament, d’ofici, podrà revisar en qualsevol moment les bonificacions concedides si així ho motivés un canvi
en la situació econòmica del sol·licitant.
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Article 7. Infraccions i sancions
En tot el relatiu a infraccions i la seva qualificació, així com a les corresponents sancions, s’aplicaran les normes
contingudes en la corresponent normativa sobre hisendes locals, règim local i, en el seu cas, tributària. La imposició
de sancions no impedeix, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes impagades no prescrites.
Article 8. Normativa supletòria
En tot allò no previst en la present ordenança serà s’aplicació el que disposi la vigent normativa d’hisendes locals així
com de règim local.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present ordenança deroga i substitueix la vigent Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de
serveis de l’Escola d’Estiu Municipal de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany publicada al BOIB
núm. 9 de data 20 de gener de 2004 amb modificació publicada al BOIB núm. 182 de data 3 de
gener de 2005.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou aprovada definitivament en data 9 de maig de 2012 al no haver-se presentat
reclamacions, objeccions o observacions contra el seu acord d’aprovació inicial. Entrarà en vigor a partir de la
data de la seva íntegra publicació al BOIB i una vegada transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst als
articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local així com als articles
103.1 i 113.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, continuant la
seva vigència fins a la seva modificació o derogació expressa.

(BOIB NÚM. 173 17-12/2013)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC D’UTILITZACIÓ D’INTERNET
Article 1r. CONCEPTE.
De conformitat amb allò previst a l’art. 117 en relació a l’art. 41, ambdós de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic pel servei d’internet especificat a la
tarifa continguda a l’art. 3r. següent, que es regirà per la present ordenança.
Article 2n. OBLIGATS AL PAGAMENT.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat per aquesta ordenança les persones que es beneficien del servei
prestat per aquest Ajuntament, al qual fa referència l’article anterior.
Article 3r. QUANTIA.
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà de 1,50 EUROS cada ½ hora de connexió.
Article 4t. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.
Neix des de que s’inicia la prestació del servei.
Article 5è.- NORMES DE GESTIÓ.
1.- L’exacció es considerarà devengada simultàniament a la prestació del servei i la seva liquidació i recaptació se
dura a terme per connexió realitzada en base a les dades que es rebin del Coordinador cultural.
2.- El pagament s’efectuarà mitjançant l’adquisició d’un tiquet que donarà dret a utilitzar la connexió durant ½ hora.
Aquest es podrà adquirir al centre on estigui instal·lat l’aparell o a les oficines municipals.
Article 6è. EXEMPCIONS.
A instància de part i en tot cas previ informe favorable dels serveis socials municipals, el Batle pot atorgar
l’exempció de tot o part del pagament, quan les circumstàncies socio-econòmiques del sol·licitant manifestin una
situació no adequada a les normes o l’ús que marquin en cada moment un nivell mínim de subsistència.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el primer dia del mes següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí
oficial de les Illes Balears, estant en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
(BOIB NÚM. 13, 30-01-2001)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A L’EXPEDICIÓ DE FOTOCÒPIES I ÚS DEL
FAX MUNICIPAL.
Art. 1r. CONCEPTE.
D’acord amb allò disposat a l’article 117, en relació amb el 41.b. tots dos de la llei 39/88 de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, s’estableix el preu públic per a la prestació del servei d’expedició de fotocòpies i ús
del fax municipal.
Art. 2n. OBLIGATS AL PAGAMENT.
Estan obligats al pagament del preu públic els qui es beneficiïn de l'activitat municipal pels serveis indicats a l'article
primer.
Art. 3r. QUANTIA.


Per cada fotocòpia……………………....................... 0,15 euros



Per ús del fax:
-

Dins l’illa, per foli................………………… 0,60 euros

-

Fora de Mallorca, per foli...........………….. 1,80 euros

-

Recepció, per foli...................…………….. 0,15 euros

Les tarifes inclouen l'impost sobre el valor afegit.
Art. 4t. OBLIGACIÓ AL PAGAMENT.
L’obligació al pagament neix des que s’executa el servei en l’expedició de fotocòpies i per recepció de faxos, no
entregant-se els documents fins que el preu públic no sigui satisfet.
L’obligació al pagament per l’enviament de fax naixerà des de la comanda, no realitzant-se el servei si no es
bestreu el preu públic.
DISPOSICIÓ FINAL
La regulació del present preu públic entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el BOIB.

(BOIB NÚM. 6, 14-01-1993)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL LLOGUER I LA FIANÇA PER A LA
UTILITZACIÓ DE L’ESCENARI, TAULES, CADIRES, SENYALS DE TRÀNSIT, BARRERES I UTENSILIS DE
PROPIETAT MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY.
Article 1. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que es preveu en l’article 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per a la utilització
de l'escenari professional, taules i cadires propietat de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany
Article 2. Concepte.
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic que
es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin la utilització de l’escenari, taules, cadires, senyals de
trànsit, barreres i utensilis de propietat municipal de l’ajuntament de Vilafranca de bonany.
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del servei la (les) empreses
privades que actualment ofereixen un servei similars al que ofereix
l’Ajuntament, el preu públic es transformarà en taxa.
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, l’Ajuntament
aprovarà l’Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per la utilització de l’escenari, taules, cadires,
senyals de trànsit, barreres i utensilis de propietat de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany, que entrarà en vigor
a partir de la data en que es publiqui en el BOIB la seva aprovació definitiva.
4. Quan els preus públics per la utilització dels elements d’aquesta ordenança de caràcter periòdic hagin de
transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 2, no serà precís realitzar la notificació individual a què
es refereix l’article 124 de la Llei General Tributària, sempre que el subjecte passiu i la quota de la taxa
coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import del preu públic al que substitueix.
5.El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de la taxa
resulti incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre que aquest increment es
correspongui amb una actualització de caràcter general.
Article 3. Obligats al pagament.
1. Estan obligats al pagament dels preus públics regulats a aquesta ordenança les persones o entitats que
sol·licitin o es beneficiïn de la utilització de l’escenari, taules, cadires, senyals de trànsit, barreres i utensilis de
propietat de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany que es detallen a l’article 5 d’aquesta Ordenança.
2. En el cas de que el sol·licitant utilitzi el material de propietat municipal amb finalitats lucratives, s’aplicarà el
Preu del Lloguer i el Preu de la Fiança.
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3. En el cas de que el sol·licitant utilitzi el material de propietat municipal amb finalitats no lucratives, s’aplicarà el
Preu de la Fiança.
L'objecte d'aquesta fiança serà respondre dels desperfectes o pèrdua del material llogat.
Article 4. Responsables.
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en l’article 3 de la
present ordenança
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els
termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Quantia.
Es determinarà en funció de la utilització de l’escenari, taules, cadires, senyals de trànsit, barreres i utensilis de
propietat de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany que s’hagin sol·licitat o que s’utilitzin.
A aquest efecte s’aplicaran les tarifes següents:
EPÍGRAF 1. LLOGUER ESCENARI – PER PLATAFORMA 1x2 Mts.-Euros
PER LA UTILITZACIÓ DE 1 A 2 DIES (80 M2)

32.00 €

PER LA UTILITZACIÓ DE 3 A 5 DIES (80 M2

35.00 €

PER LA UTILITZACIÓ 1 SETMANA (80 M2)

52.00 €

EPÍGRAF 2. LLOGUER DE TAULES I CADIRES Euros
TAULA – (unitat i dia)

0,75 €

BANQUETA – (unitat i dia)

0.25 €

CADIRA – (unitat i dia)

0,25 €

QUOTA MINIMA PER LLOGUER DE TAULES I CADIRES

38,56 €

EPÍGRAF 3. LLOGUER DE BARRERES, SENYALS DE TRÀNSIT I ALTRES Euros
BARRERA – (unitat i dia)

3,50 €

SENYAL DE TRÀNSIT – (unitat i dia)

3.00 €

ALTRES ( Es calcularà i s’aplicarà l’1.5% del seu valor per unitat i dia)
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EPÍGRAF 2. FIANÇA Euros
TAULA – (unitat i dia)

1.50 €

BANQUETA – (unitat i dia)

0.50 €

CADIRA – (unitat i dia)

0,50 €

BARRERA – (unitat i dia)

5,00 €

SENYAL DE TRÀNSIT – (unitat i dia)

4.00 €

ESCENARI – (PER PLATAFORMA 1x2 Mts.)

15.00€

ALTRES - ( Es calcularà i s’aplicarà l’1 % del seu valor per unitat i dia)
Article 6. Acreditament.
1. El preu per la utilització de l’escenari, taules, cadires, senyals de trànsit, barreres i utensilis s’acredita en el
moment de formalitzar la sol·licitud de lloguer.
2.- Les persones o entitats interessades en el lloguer de l’escenari, taules, cadires, senyals de trànsit, barreres i
utensilis, hauran de sol·licitar-ho a les oficines municipals amb una antelació mínima de 5 dies. Amb caràcter
previ a la disposició i utilització de l’escenari, taules, cadires, senyals de trànsit, barreres i utensilis, l’interessat
haurà d’abonar la quantia dels preus a satisfer.
3.- En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest
municipi la devolució de l'import ingressat.
4.- Els lloguers tindran caràcter personal i no es podran cedir o subarrendar a tercers. L'incompliment d'aquesta
prescripció provocarà l’anul·lació del contracte.
5.- El sol·licitant perdrà la Fiança de les unitats que no retorni o bé que tenguin desperfectes. En tot cas l’autoritat
o el responsable municipal del Material propietat de l’Ajuntament de Vilafranca, és qui té la capacitat d’interpretar
aquest extrem.
Article 7. Pagament.
1. El preu per la utilització de l’escenari professional taules i cadires s’haurà de pagar en el oment de formalitzar
el contracte de lloguer.
2. L’ingrés s’efectuarà simultàniament a la presentació de la sol·licitud.
3. El pagament del preu es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en les oficines
municipals o bé a la caixa municipal.
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Article 8. Gestió.
1. El sol·licitant és fa responsable del material cedit per l’Ajuntament de Vilafranca.
2. L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany pot actuar d’ofici contra el sol·licitant que faci un mal ús o amb una
finalitat diferent a la sol·licitud.
3. Tot el material serà recollit pel sol·licitant de les dependències municipals que assigni l’Autoritat o el
responsable del material de l’Ajuntament de Vilafranca en el dia i l’hora que li sigui assignada. Així mateix el
retorn del material es farà de la mateixa manera.
4. Qualsevol interpretació d’aquesta Ordenança així com els criteris o extrems que no estiguin incorporats en
aquesta Ordenança, són de l’Autoritat Municipal.
Disposició final.
El present preu públic, aprovat pel Ple de la Corporació el dia 8 de juliol de 2008 començarà a regir el primer dia
del mes següent al del dia de la seva publicació íntegra al BOIB i continuarà en vigor fins a la seva modificació o
derogació expressa.

(BOIB NÚM. 100 , 19-07-2008)
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS I DE L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
GESTIONADES PER L’EMPRESA MUNICIPAL “FITA 2020, SLU”
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta ordenança municipal pretén definir i regular l’ús del conjunt dels equipaments i instal·lacions culturals,
cívics i esportius de titularitat municipal que gestiona l’empresa municipal “Fita 2020, SLU” (d´ara en endavant
“F2020”), ja siguin gestionades de manera directa o indirecta, per tal d’aconseguir un aprofitament òptim de les
instal·lacions i marcar un seguit de normes compatibles amb les diferents activitats d’entitats, grups i formacions.
Així mateix s’estableixen i regulen els preus públics a abonar per l’ús de dits equipaments i instal·lacions.
El funcionament dels equipaments i instal·lacions que gestiona F2020, es regeix per les normes contingudes en
la present ordenança sens perjudici de l’aplicació de la normativa estatal i autonòmica que sigui d’aplicació,
normativa en conjunt a la qual queden subjectes les persones i entitats usuàries dels referits equipaments i
instal·lacions. Qualsevol qüestió particular que no es contempli en la present ordenança on en la normativa
d’aplicació es resoldrà per la Gerència, el Consell d’administració o la Junta General de F2020.
L’incompliment de les normes de funcionament pot implicar la pèrdua del dret d’utilització de l’espai que es
sol·licita.
TÍTOL I. NORMES D’ÚS DELS EQUIPAMENTS CULTURALS “TEATRE MUNICIPAL”, “RECTORIA VELLA” I
“CARPA”.
CAPÍTOL I. NORMES GENERALS.
Article 1. Prioritats
La preferència d’utilització dels edificis municipals és la següent:
1. Activitats institucionals de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany o altres Institucions Públiques.
2. Activitats organitzades per Fita2020.
3. Activitats organitzades per entitats i associacions locals del propi municipi.
4. Activitats organitzades per particulars i empreses que siguin del municipi.
5. Activitats organitzades per entitats i associacions que no siguin del municipi.
6. Activitats organitzades per particulars i empreses que no siguin del municipi.
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Article 2. Formalització de sol·licituds
1. Per tal de poder utilitzar els edificis municipals i la carpa, l’interessat haurà de presentar una sol·licitud a
Fita2020 en un termini d’entre tres mesos i trenta dies d’antelació a l'activitat prevista. Es facilitarà un formulari
normalitzat que haurà d’anar signat pel particular o per la persona facultada com a representant de l’entitat o
grup sol·licitant (Annex I).
A la vista de la sol·licitud, Fita2020 concedirà l’autorització corresponent per desenvolupar l’acte.
Article 3. Preus
1. L'usuari haurà d'abonar als serveis administratius de F2020 l'import del preu públic establert d'acord amb
l’Annex IV de la present ordenança, com a mínim una setmana abans de la data de desenvolupament de l'acte.
2. La Batlia, o en el seu cas la Regidoria de Cultura, previ informe tècnic, podrà autoritzar excepcionalment a
emprar el Teatre Municipal a persones, empreses, entitats o associacions que vulguin actuar a canvi de la
recaptació de les entrades.
3. L’Ajuntament, excepcionalment podrà aplicar altres descomptes o acords al marge dels preus públics
previstos a l’Annex IV per a col·laboradors, patrocinadors habituals, promotors o companyies de teatre per
elaborar la programació.
4. Estaran exempts d’aquestes tarifes els centres educatius, les accions solidàries, les associacions o clubs
esportius sense ànim de lucre o tot el que pertanyi a l'Ajuntament o a F2020, amb taquillatge o sense,
organitzats per organitzacions no governamentals i accions de solidaritat.
5. La utilització de sales o locals municipals per al desenvolupament d'activitats o classes durant l'any amb
finalitats lucratives tendrà un cost de 50 euros mensuals per utilització de l'espai sol·licitat.
Article 4. Durada
Les autoritzacions seran vàlides únicament per a realitzar l'activitat per a la qual s’atorguin i expiraran quan es
compleixi el termini establert, sense necessitat de previ requeriment. Els organitzadors no podran introduir
variacions en l'horari ni en l’activitat autoritzada. En tot cas, aquestes variacions hauran de ser comunicades per
escrit a F2020 amb un mínim de 48 hores d'antelació i F2020 decidirà la conveniència o no del canvi. F2020 té
en tot moment la facultat d’anul·lar de manera justificada el permís d'utilització.
La utilització de l'espai no té exclusivitat, per tal cosa, en podran fer ús simultàniament o a diferents hores,
diferents particulars o associacions.
Article 5. Immobles i mobiliari
L’organitzador es compromet a no malmetre les instal·lacions ni els béns mobles, essent responsable dels danys
i perjudicis ocasionats i de les despeses que origini la seva reparació. F2020 no es farà responsable dels
materials dipositats per a l’activitat o dels objectes personals dels propis usuaris. De la mateixa manera, cada
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particular es comprometrà a retirar el material propi de la instal·lació, ja que, de no ser retirat, un altre usuari de
l’espai en podrà fer ús sense que es pugui reclamar res a l'Ajuntament o a F2020.
Article 6. Logotips dels espais
En tota la publicitat que es faci de l’activitat programada, caldrà que consti el logotip de l’espai on es realitza
(Teatre Municipal, Rectoria Vella) i el de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany.
Article 7. Condicions especials
L’organitzador de l’activitat es compromet a:
• Guardar l’adequat respecte a les persones i a les coses.
• Posar-se a disposició de la persona responsable del centre. Qualsevol incidència s’haurà de resoldre amb ella.
• Respectar les decisions del personal propi de Fita2020 o empresa contractada a l’efecte, el qual podrà
determinar en tot moment les mesures puntuals que cregui convenients.
• Complir el que estableixen les lleis que regulen les activitats recreatives, els espectacles públics i les activitats
en locals de pública concurrència.
• En cap cas podrà superar l’aforament de l’espai.
• Estarà prohibida l’entrada de begudes o menjar, així com d’altres objectes que puguin malmetre el mobiliari, la
decoració o que impedeixin o dificultin la comoditat dels altres usuaris.
• No es podran fer servir les instal·lacions públiques per a fer-hi refrigeris ni activitats relacionades amb
celebracions, a no ser que estiguin autoritzades específicament per la batlia
Article 8. Garanties i assegurances
F2020 podrà fixar una garantia en qualsevol de les formes admeses per la normativa vigent (en metàl·lic, aval,
fiança...). Si no ha estat necessària la seva utilització, aquesta es retornarà un cop finalitzada l’ activitat.
F2020 podrà imposar a l’organitzador l’obligació de contractar una assegurança, a fi de garantir la correcta
utilització i conservació del local o instal·lació a utilitzar.
CAPÍTOL II. NORMES PARTICULARS.
A més del contingut de les normes generals, s’hauran de complir les normes específiques per a cadascun dels
equipaments que s’estableixen a continuació.
SECCIÓ 1a. TEATRE MUNICIPAL
Article 9. Normes d’ús per representacions
L’organitzador es farà responsable de complir i fer complir les normes següents:
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1. El material tècnic que el Teatre posa a disposició dels organitzadors (il·luminació general i espectacular, so i
maquinària escènica) serà manipulat sempre pels tècnics del Teatre i aquests decidiran la conveniència o no que
hi intervinguin altres persones.
2. L’organitzador es farà càrrec dels drets d'autor que generi la seva activitat.
3. En el cas de festivals o actes de nombrosa participació a l'escenari, l'usuari es fa responsable que els
actuants, s'esperin dins l’escenari o annexos, o bé que tinguin un seient reservat per a ells. En tot cas s’haurà de
tenir en compte l’aforament màxim del Teatre (195 persones). En aquest sentit, F2020 facilitarà a l’organitzador
un taquillatge numerat per ser distribuït al públic amb antelació, per tal d’evitar excessos d’aforament o situacions
de risc o conflicte en el moment d’obrir la sala. F2020 posarà a disposició de l’organitzador el corresponent
personal de sala.
4. En els actes de pagament, l’organitzador haurà de pactar la confecció del taquillatge amb F2020, qui posarà el
personal de sala per a la bona organització de l’acte.
5. El cap tècnic del Teatre valorarà, en funció de la complexitat del muntatge o activitat, el personal i material que
es destinarà per cobrir l’activitat i farà un pressupost que haurà de ser aprovat i assumit per l’organitzador.
Aquest personal i el material extra sempre el posarà F2020.
6. El Teatre s'obrirà al públic mitja hora abans de començar l'activitat. L'usuari no retardarà sense motiu el
començament de l'acte. Si hi ha causes imprevistes, es prendrà sempre la decisió que es consideri més adient
conjuntament amb els responsables del Teatre.
7. En finalitzar l’acte, l'usuari es compromet a no quedar-se dins el Teatre més enllà del temps prudencial i
necessari per recollir el seu material i així poder tancar l'espai. L’ús del Teatre implica l'horari definit en el llistat
de tarifes.
8. Mòduls d’horaris:
Un cop confirmada la data d’actuació, i sempre en funció de les activitats pròpies del Teatre, es marcarà l’horari
de muntatges, assajos (quan en calguin) i actuacions.
Article 10. Normes d’ús per assajos
L'organitzador es farà responsable de complir i fer complir les normes següents:
1- En els assajos només tindran accés a les dependències les persones que formen part del grup relacionat amb
l’activitat.
2- Els assajos hauran de ser sol·licitats específicament, i estaran sempre condicionats a la programació del
Teatre i a les demandes d’altres usuaris. Per assajar cal autorització expressa i la presència del personal
responsable del Teatre.
3.- Els assajos seran sempre d’espai i no es disposarà de personal ni material tècnic. Una vegada finalitzats els
assajos a l'escenari, caldrà que aquest quedi buit de tot tipus de material, de manera que estigui a punt per a la
propera activitat.
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SECCIÓ 2a. ESPAIS ANNEXOS AL TEATRE (PATI DE LA RECTORIA VELLA)
Article 11. Normes d’ús dels espais annexos al Teatre (Pati de la Rectoria Vella)
1. La capacitat màxima de l’espai- pati annex al Teatre és de 50 persones. No es podrà superar aquesta
capacitat.
2. Les activitats que pot acollir aquest espai són les següents: reunions, assemblees, conferències, cursets o
qualsevol altra activitat que hi estigui relacionada, sense que en cap cas s’hi pugui acollir cap altre tipus
d’activitat.
3. Aquest espai està destinat bàsicament a l’activitat de Biblioteca, Escola de Música i Teatre, i per tant, si hi ha
alguna activitat prevista relacionada amb aquests dos espais tindrà prioritat davant qualsevol altre.
SECCIÓ 3a. RECTORIA VELLA
Article 12. Normes d’ús de la Rectoria Vella
1. La capacitat màxima de la Rectoria Vella és de 36 persones. No es podrà superar aquesta capacitat.
2. Les activitats que pot acollir la sala d’actes són: conferències, taules rodones, xerrades, reunions,assemblees
o qualsevol altra activitat que hi estigui relacionada.
Si s’hi vol realitzar algun altre tipus d’activitat, s’haurà de sol·licitar a F2020, que valorarà en cada cas la
conveniència de l'activitat proposada.
3. L’horari de funcionament d’aquest espai anirà en funció de les necessitats dels actes que s’hi programin.
SECCIÓ 4a. CARPA
Article 13. Normes d’ús de la Carpa
1. La capacitat màxima de la carpa és de 200 persones. No es podrà superar aquesta capacitat.
2. Les activitats que pot acollir aquest espai no estan limitades.
3. L’horari de funcionament d’aquest espai anirà en funció de les necessitats dels actes que s’hi programin.
4. Únicament es podrà sol·licitar l'ús de la carpa quant aquesta estigui muntada.
TÍTOL II. NORMES D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES “ES MOLÍ NOU”.
Article 14. Instal·lacions esportives municipals
1. Són instal·lacions esportives municipals (d’ara en endavant “IEM”) tots els edificis, terrenys, recintes i
dependències de titularitat pública municipal, destinats a la pràctica d'activitats físiques i/o esportives. S'hi
inclouen els serveis complementaris, espais reservats per als espectadors i els béns mobles destinats a aquest
objecte i adscrits a qualsevol de les IEM.
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2. Les IEM, sigui quina sigui la seva forma de gestió, són d'accés lliure per als ciutadans sense cap altra limitació
que l’autorització prèvia de l’empresa municipal F2020 i el pagament del preu públic que correspongui d’acord
amb la naturalesa de la instal·lació i d'aquesta ordenança (Annex V).
Article 15. Usos
1 L’ús prioritari de les IEM és el d’activitats físiques i esportives i es podran practicar totes aquelles modalitats
que tècnicament siguin possibles. Serà l’empresa municipal qui decidirà la idoneïtat de la pràctica concreta d’una
modalitat esportiva, fent prevaler la seguretat de les persones i les instal·lacions per damunt qualsevol altre
criteri.
2.Seran usos secundaris qualsevol altra utilització no estrictament esportiva que tècnicament sigui viable sense
que ocasioni perjudicis en l’ús prioritari de les IEM. Els usos esportius i d’activitats físiques tindran sempre
prioritat sobre qualsevol altra tipus d’ús secundari. Els usos de tipus secundari necessitaran l'autorització
expressa de la Batlia o de la Regidoria d’Esports, previ informe tècnic, inclús els usos de tipus secundari
promoguts per associacions o grups inscrits en el Registre Municipal d’Entitats i que utilitzen les IEM de forma
continuada per les seves activitats.
3. Dintre dels usos de tipus prioritari tenen caràcter preferent els següents en l’ordre que s’estableix:
1) Activitats físiques o esportives, organitzades per l’Ajuntament de Vilafranca.
2) Activitats físiques de caire educatiu, en horari escolar.
3) Activitats esportives competitives oficials i institucionalitzades.
4) Activitats físiques i esportives de qualsevol altre tipus.
Es podrà variar aquest ordre de preferència d’ús quan el col·lectiu de persones usuàries o la modalitat practicada
requereixi una consideració especial, reconeguda per resolució de Batlia, previ informe tècnic. Dintre de cada
tipus d'ús es prioritzaran aquells en els quals els usuaris siguin persones amb deficiències físiques, psíquiques o
sensorials, així com en situacions socials discriminatòries.
4. Les persones, associacions o col·lectius usuaris de les IEM no podran realitzar activitats lucratives a les IEM
sense permís explícit de la Batlia o la Regidoria d’Esports. En cas afirmatiu, l’empresa municipal podrà aplicar un
cànon sobre els ingressos, sens perjudici de l’aplicació dels preus públics vigents.
5. En tota la publicitat que es faci de l’activitat programada, caldrà que consti el logotip de l’espai on es realitza
(Poliesportiu “Es Molí Nou”) i el de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany.
6. La gestió de les IEM és responsabilitat de F2020, qui disposarà, dirigirà i coordinarà els recursos tècnics,
materials i humans per aquesta gestió i per l’aplicació d’aquesta ordenança. Les persones, empreses o altres
organitzacions en qui delegui o adscrigui aquestes funcions tindran l’obligació d’aplicar aquesta ordenança i les
seves decisions, de caire urgent o sota criteris de seguretat en relació a dita ordenança, seran d’obligat
compliment.
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Article 16. Formalització de sol·licituds
1. Es consideren usuaris de les IEM les entitats, associacions, col·lectius, grups o persones individuals que
utilitzin les IEM per a la pràctica d'activitats físiques i/o esportives, que hagin sol·licitat prèviament el seu ús a
l’empresa municipal pel conducte administratiu que estigui establert i que hagin obtingut la seva conformitat.
2. L’empresa municipal es reserva el dret d’admissió a les IEM en funció del compliment per part de les persones
usuàries d’aquesta ordenança i dels principis bàsics de convivència.
3. Cap persona, associació o col·lectiu podrà utilitzar les IEM sense l’autorització expressa de l’empresa
municipal, a excepció d’aquelles IEM que la Batlia o la Regidoria d’Esports designi com d’ús públic lliure.
4. Les persones, associacions o col·lectius podran sol·licitar l’autorització d’ús de les IEM i realitzar reserves
d’usos a les oficines administratives de l’empresa municipal en els horaris establerts per l’atenció al públic, a les
línies telefòniques que es puguin habilitar per aquesta funció i a les mateixes IEM durant tot el seu horari
d’obertura. En aquest últim cas, només es podrà sol·licitar l’ús per la mateixa IEM on es realitza la sol·licitud i
únicament pel mateix dia.
5. Les IEM d’ús públic lliure podran utilitzar-se sense autorització ni reserva prèvia, sempre i quan no estiguin
programats altres usos. L’ús sense autorització de les IEM d’ús públic lliure es farà sempre sota la responsabilitat
exclusiva de les persones usuàries.
6. Es podran sol·licitar autoritzacions d’ús puntuals (per un o varis usos sense repeticions periòdiques) o
permanents (per usos amb continuïtat periòdica), d’acord amb els models previstos a tals efectes en els Annexes
II i III de la present ordenança.
7. Les autoritzacions per usos continuats es podran sol·licitar en tres períodes:
- de setembre a juny (curs escolar).
- de juliol a agost (estiu).
- de setembre a setembre (un any).
Les sol·licituds pels usos dintre del període de curs escolar caldrà realitzar-les en els formularis corresponents
dintre del període comprès entre el dia 1 i l’últim dia hàbil anterior al 21 de juny.
Les sol·licituds pels usos dintre del període d’estiu caldrà realitzar-les en els formularis corresponents dintre del
període comprès entre el dia 15 i l’últim dia hàbil del mes de maig.
A partir d’aquestes dates l’empresa municipal elaborarà els calendaris d’usos continuats de cada període en
funció de les prioritats establertes per la present ordenança.
Les sol·licituds que arribin fora d’aquests terminis seran ateses en funció de les disponibilitats d’horaris, dates i
de les instal·lacions esportives.
8. Les autoritzacions d’ús continuat tindran com a durada màxima un dels dos períodes establerts, llevat
d’autoritzacions expresses de la Batlia o la Regidoria d’Esports.
9. Les autoritzacions d'ús continuat no generen cap dret, precedent, avantatge o reserva per anys o usos
posteriors a la seva finalització.
241
Plaça Major, 1 – 07250 Vilafranca de Bonany – Illes Balears
Tels. 971832107 – Fax 971832108
E-Mail: ajuntament@ajvilafrancadebonany.net

10. Les autoritzacions per usos puntuals podran ser sol·licitades en qualsevol moment. Quan la sol·licitud es fa
dins del mateix període que es vol utilitzar la IEM, es resoldrà en el mateix moment de la sol·licitud, si l’empresa
municipal disposa de tota la informació necessària. Si la sol·licitud es fa per un període posterior, es confirmarà
l’autorització en el moment que estiguin definits els usos continuats d’aquell període.
11. Les autoritzacions d'ús de les IEM podran ser anul·lades temporal o definitivament, per decisió unilateral de
la Batlia o la Regidoria d’Esports i pels següents motius:
- Causa d'interès públic.
- Tancament de la IEM.
- Variació de l'horari o calendari de funcionament de la IEM.
- Desaparició de l'entitat, col·lectiu i/o grup d'usuaris.
- Necessitats discrecionals de l’empresa municipal.
- Manca de pagament de les tarifes d'utilització o existència de deutes amb l’empresa municipal i/o l’Ajuntament.
- Incompliment o desatenció reiterada d'aquesta ordenança.
12. Les entitats que participin en competicions esportives hauran de presentar a l’empresa municipal i en el
formulari corresponent, una sol·licitud prèvia dels equips, horaris, dates de competició i instal·lació proposada
per realitzar les competicions, dintre dels mateixos terminis per sol·licitar les autoritzacions d’usos continuats. A
partir del conjunt de sol·licituds l’empresa municipal dissenyarà els horaris, dates i instal·lacions de competició,
que serviran perquè les entitats sol·licitin els calendaris de competició a les respectives federacions i/o
associacions. Les sol·licituds que arribin fora del termini previst, que ometessin aquest tràmit previ o no respectin
la programació de l’empresa municipal, només seran ateses en funció de les disponibilitats d'horaris i espais
existents.
13. Les entitats hauran de presentar en suport paper o digital els calendaris de competició establerts per les
federacions esportives o organismes oficials a l’empresa municipal, com a mínim 10 dies abans del
començament de la competició.
14. Quan existeixin coincidències en els calendaris de competició entre diferents entitats, aquestes seran
advertides per l’empresa municipal. Serà responsabilitat de les entitats afectades resoldre les coincidències i de
comunicar prèviament la solució proposada a l’empresa municipal, que n' haurà de donar la conformitat. En cas
de no existir acord entre les entitats afectades, la Batlia o, en el seu cas la Regidoria d’Esports, resoldrà
unilateralment les coincidències.
15. L’empresa municipal podrà modificar la programació de competicions atenent a l’article 15.3 d’aquesta
ordenança i per incloure altres competicions puntuals que li siguin sol·licitades. Les associacions o col·lectius
afectats per aquests canvis no podran sol·licitar cap tipus de compensació.
16. Tota autorització d’ús de les IEM es considerarà amb l'exclusiva finalitat de realitzar l'activitat i en el temps
establert en l’autorització.
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17. Qualsevol modificació en l'horari d'ús autoritzat s'haurà de sol·licitar a l’empresa municipal. Les necessitats
de modificacions s’atendran en funció de les disponibilitats d’IEM existents.
18. Si passats 15 minuts de l’inici de l’horari autoritzat per l’ús d’una IEM, les persones, associació o col·lectiu
usuari no s’ha personat a les IEM, aquesta reserva d’ús es perdrà i podrà ser utilitzada per altres persones que
ho sol·licitin degudament.
Article 17. Preus
1. Totes les persones usuàries, associacions o col·lectius estan obligats al pagament dels preus públics que
s’estableixin per l’ús de les IEM i els seus serveis (Annex V). El pagament s’haurà de fer efectiu prèviament a
l’ús. Serà imprescindible presentar el document acreditatiu del pagament en el moment de fer l’ús de la IEM a
qualsevol persona responsable de l’empresa municipal que ho sol·liciti.
2. En cas de no utilitzar-se la IEM per causes alienes a l’empresa municipal, no es retornarà la quantia satisfeta
ni es canviarà l’ús per altra data o horari.
3. En cas d’usos puntuals, quan les persones, associacions o col·lectius usuaris no facin ús de la reserva feta en
una IEM, l’empresa municipal podrà establir sancions i deixar sense efecte altres reserves d’ús de les IEM.
L’empresa municipal també podrà actuar en aquest sentit quan l’ús no reuneixi condicions de quantitat (en
relació al numero de persones practicants) i/o qualitat, que assegurin una rendibilitat social.
4. En els usos continuats, es podrà anul·lar l'autorització d'ús continuat d'una IEM quan es detecti la no
assistència en un horari d'utilització, pel greu deteriorament que ocasiona en la rendibilitat social de les IEM. Es
considerarà no assistència, la no presència reiterada de l’equip tècnic o de menys del 25% dels membres del
grup o equip de forma injustificada.
5. La Batlia, o en el seu cas, la Regidoria d’Esports, previ informe tècnic, podrà establir reduccions de preus,
gratuïtat en l’ús o altres condicions d’accés a les IEM, amb les associacions inscrites en el Registre Municipal
d’Entitats de Vilafranca de Bonany i dels Centres Educatius del municipi que vulguin desenvolupar activitats
físiques i esportives de caire social i sense afany de lucre en les IEM. Aquestes millores en les condicions
d’accés es concretaran en un conveni de contraprestació.
6. Les associacions que estableixin aquest tipus de conveni amb l’Ajuntament hauran de complir els següents
requisits:
- Disposar d’una pòlissa d’assegurança que li cobreixi la responsabilitat civil del conjunt d’activitats que generen
en les IEM i de les persones associades que en fan ús.
- Que les persones practicants disposin d’assegurança de cobertura d’accidents durant les activitats físiques i
esportives que realitzen a les IEM.
- Fer efectiva, prèviament a l’inici de l’ús, una fiança per garantir els possibles desperfectes que ocasioni en les
IEM o altres deutes que pugui tenir amb l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany. Durant la celebració de
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competicions esportives serà l’entitat autoritzada per l’ús qui es farà responsable dels desperfectes que puguin
ocasionar els equips visitants.
- Disposar d’equips tècnics amb la formació i quantitat adient per assegurar la qualitat de les seves activitats.
7. Quan el conveni sigui per l’ús gratuït de les IEM, a més, s’hauran de complir els següents requisits, sens
perjudici del que es pugui derivar d’un informe tècnic:
- Integrar dintre de les seves activitats les persones que li siguin proposades des de la Regidoria d’Esports, amb
objectius d’integració, solució de situacions d’exclusió o altres situacions de caire social. Només quan el conveni
sigui per l’ús gratuït de les IEM.
- Designar una persona responsable que actuarà com interlocutora amb l’empresa municipal per les qüestions
relacionades amb l’ús de les IEM.
8. L’ús de les IEM i els seus serveis no inclou cap tipus d’assegurança d’accidents.
Article 18. Accés del públic a les IEM
1. L’accés del públic a les IEM per presenciar les activitats que s’hi celebrin serà gratuït. Qualsevol acte en el
qual els organitzadors vulguin exigir el pagament d’un import per l’accés, es requerirà de l’autorització expressa
prèvia de la Batlia o, en el seu cas, de la Regidoria d’Esports. En cas afirmatiu, l’Ajuntament podrà aplicar un
cànon sobre els ingressos, sens perjudici de l’aplicació dels preus públics vigents.
2. Com a norma general, no es permetrà l’entrada d’animals a les IEM. L’empresa municipal podrà autoritzar
l’accés a aquells animals que formin part d’una activitat concreta. En aquests casos serà necessari un informe
positiu de l’empresa municipal i del Centre de Salut. En tot cas s’hauran d’observar les mesures de seguretat i
higiene tant per les persones com pel propi animal i restringir l’accés al temps estrictament necessari per la
realització de l’activitat.
3. Els cans guia per a persones amb capacitats visuals reduïdes tindran accés a totes aquelles àrees on pugui
accedir la seva persona responsable.
4. Pels equips, grups i/o col·lectius amb esportistes menors de 16 anys serà imprescindible la presència d'un/una
responsable d'edat superior per accedir a la IEM. Quan els/les esportistes siguin majors de 16 anys hauran de
designar una persona que actuarà com a responsable del grup. En ambdós casos la persona responsable haurà
d'estar present durant tot el temps d'ús de la IEM fins que tots/totes els/les esportistes abandonin la IEM, i es farà
responsable del compliment de la present ordenança i de qualsevol incidència ocasionada pel grup.
5. L’accés als espais esportius, vestidors i espais auxiliars per esportistes serà exclusiu per les persones
practicants, entrenadors, delegats i àrbitres.
6. Per accedir als espais esportius de les IEM serà imprescindible anar convenientment equipat amb
indumentària esportiva que no pugui perjudicar o malmetre els equipaments. En aquest sentit l’empresa
municipal podrà dictar instruccions amb el vist-i-plau de la Batlia o Regidoria d’Esports, sense necessitat de
modificar dita ordenança.
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7. Durant els entrenaments es podrà accedir als vestidors vint minuts abans de l'hora d'utilització de la IEM. En
competicions oficials es respectarà els temps que marquin els reglaments federatius, sempre que es disposi de
suficients vestidors. En tot cas, l'entitat comunicarà a l’empresa municipal els temps necessaris. La durada
màxima de la utilització del vestidor es fixa en vint minuts a partir de l'hora de finalització de l'ús de la IEM.
8. En el cas de vestidors tancats la persona responsable de la consergeria de la IEM entregarà la clau al
responsable, de qui n’anotarà les dades de contacte. Una vegada finalitzat l'ús es retornaran les claus a
consergeria, qui prèvia inspecció del vestidor anotarà les incidències en el full d'ús de vestidors. El responsable
podrà sol·licitar la inspecció prèvia dels vestidors i espais esportiu que utilitzaran. Si no s’efectua aquesta
inspecció prèvia no es podrà realitzar reclamació posterior en cas de detectar-se una incidència. Quan es tracti
d’usos per competicions, aquest tràmit s’efectuarà exclusivament amb la persona delegada o responsable de
l’entitat esportiva que exerceixi com a local, qui es responsabilitzarà també dels equips visitants.
9. En el cas de vestidors oberts, els usuaris no podran deixar els objectes personals en el vestidor. En aquests
casos i sempre que es disposi de recursos materials adequats, la persona responsable de la consergeria de la
IEM entregarà al responsable del grup o usuari individual, si ho desitja, la clau d'un armari, prèvia anotació de les
seves dades de contacte. Finalitzat l'ús es seguirà el mateix procés que en l'article anterior.
10 Durant les competicions, el responsable o delegat de cada equip serà la persona a la que es lliurarà les claus
del vestidor de cadascú, i qui es farà responsable de les incidències en la instal·lació del seu equip. L'equip local,
com entitat organitzadora, es farà responsable dels incidents amb repercussions esportives o sobre la instal·lació
que es produeixin durant l'activitat.
Article 19. Horaris i calendaris d’obertura de les IEM
1. Cada IEM disposarà d'un horari i calendari de funcionament concret tant pel curs com per la temporada
d'estiu, aprovat per la Batlia o, en el seu cas, per la Regidoria d’Esports.
2. Les persones, associacions o col·lectius que necessitin utilitzar puntualment les IEM fora de l'horari i calendari
de funcionament aprovat, hauran de sol·licitar-ho a l’empresa municipal, motivant la necessitat de la sol·licitud.
La Batlia o, en el seu cas, la Regidoria d’Esports resoldrà la idoneïtat de la sol·licitud, previ informe tècnic, en el
seu cas. En el cas de rebre l’autorització, els usuaris hauran d'abonar les tarifes aprovades per aquest concepte.
3. Els horaris i calendaris de funcionament de les IEM podran ser modificats temporal o definitivament per la
Regidoria d’Esports. En funció dels casos, la Regidoria d’Esports decidirà sobre la variació dels usos continuats i
puntuals programats en altres IEM, per ubicar els usuaris afectats. Els usuaris seran distribuïts en funció de les
prioritats d’ús establertes per aquesta ordenança.
Article 20. Responsabilitats dels usuaris
1. Amb l'ús de la IEM l'usuari accepta el contingut i les obligacions que es deriven d’aquesta ordenança. El seu
desconeixement no eximeix del seu compliment.
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2. L'usuari ha de vetllar pel bon ús de les IEM i del seu equipament així com pel respecte a la resta de persones
usuàries.
3. L'usuari ha de respectar les recomanacions bàsiques de neteja, higiene i sanitàries.
4. Qualsevol persona que ocasioni desperfectes a les IEM o al seu equipament en serà directament responsable
si és usuari individual, i, en el cas de ser usuari col·lectiu, ho serà l'entitat a la qual pertany. En ambdós casos
s'haurà de fer càrrec de les despeses que s'originin.
5. El material o equipament que s'utilitzi, un cop finalitzat l'ús, haurà de ser dipositat en els magatzems o espais
corresponents i en les condicions que indiqui el personal de la IEM.
6. L'usuari té la responsabilitat de comunicar al personal de la IEM qualsevol desperfecte o anomalia que hagi
detectat durant el seu ús.
7. Les entitats que utilitzin les IEM seran responsables de qualsevol dany, accident o similar que succeeixi als
seus associats o a tercers dintre del desenvolupament de les seves activitats.
8. En cas d’assistència de públic, persones espectadores o acompanyants, les persones, associacions o
col·lectius usuaris seran els responsables de garantir l’ordre i el comportament cívic dels mateixos. En tot cas, es
faran responsables de qualsevol incidència provocada per aquestes persones.
9. Cada usuari serà l'únic responsable dels objectes propis dipositats en qualsevol espai o equipament d’una
IEM.
10. Les associacions que utilitzen les IEM, mitjançant conveni amb l’Ajuntament, hauran de fer referència a la
denominació oficial de la IEM i la titularitat de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany en qualsevol tipus
d’informació publicitària, incloent la descripció prèvia : “AMB EL SUPORT DE :”. S’haurà d’atendre als criteris
d’imatge gràfica aprovats en cada moment.
Article 21. Limitacions d’ús
1. La responsabilitat immediata de vetllar pel bon ús de les IEM correspon al personal de l’empresa municipal de
manera que tot usuari haurà de seguir les directrius que estableixi, sens perjudici de posteriors reclamacions o
aclariments amb la Regidoria d’Esports.
2. El personal de l’empresa municipal responsable de la IEM podrà tancar-la o limitar-ne el seu ús per raons de
seguretat, climatologia... i quan es produeixin circumstàncies que puguin ocasionar danys físics a persones i/o
desperfectes a les IEM. Si és necessària la variació dels usos d'altres IEM es tindrà en compte l'especificat en
l'article 19.3 de la present ordenança.
3. Qualsevol usuari que manifesti un comportament contrari a aquesta ordenança o que no respecti les persones
o coses que es troben en aquell moment a les IEM, se li exigirà que l'abandoni.
4. Quan una persona, associació o col·lectiu usuari de les IEM disposi de claus d’accés d’una IEM per cessió de
l’Ajuntament, només podrà accedir-hi dintre dels horaris d’obertura.
5. Els vestidors de cada IEM tenen un ús estrictament esportiu i no s'hi permet :
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- Accedir-hi amb materials que no siguin necessaris per equipar-se.
- Utilitzar-los per guardar-hi objectes, encara que sigui temporalment.
- Mantenir reunions, xerrades, celebracions ...
6. No es permet l'entrada de vehicles a les IEM. Amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments sostenibles
s’habilitaran espais per aparcament de bicicletes a l’interior de les IEM; en conseqüència, s’hi permet l’accés de
les bicicletes per utilitzar els aparcadors. No es permet la circulació amb bicicletes per l’interior de la instal·lació.
7. No es permet la col·locació de qualsevol element aliè a l'equipament de la IEM ni la modificació concreta
d'algun equipament, excepte que es disposi d'autorització expressa.
8. Quan a la venda i consum de tabac, s’observaran les següents especificitats :
- No es permet la venda de tabac.
- IEM Coberta: no es permet fumar.
- IEM Descobertes: no es permet fumar en cap espai tancat (vestidors, magatzems...).
En tot cas, s’estarà al que estableixin altres normes de rang superior.
9. Quan a la venda i consum de begudes alcohòliques durant la celebració d’activitats esportives oficials,
s’observaran les següents especificitats :
- No es podrà vendre, introduir ni consumir begudes alcohòliques d’alta graduació.
- Només es podrà accedir amb begudes a les zones reservades pels espectadors, vestíbuls i zones d’accés. Es
permetrà l’accés de begudes sense alcohol als espais esportius amb l’únic objectiu de la hidratació dels
esportistes.
- Totes les begudes s’hauran de consumir en envasos de cartró o envasos reciclables de múltiples usos. No es
permeten baix cap concepte els envasos de vidre o metàl·lics.
En tot cas s’estarà al que estableixin altres normes de rang superior.
10. No es permet en cap espai de les IEM la venda, introducció o consum de productes amb closca (pipes, etc.),
xiclets o productes similars que puguin malmetre les IEM o els seus equipaments o provocar molèsties a les
persones usuàries o al públic.
11. No es permet la introducció d’elements que puguin resultar perillosos i ofensius per les IEM, les persones
usuaris o el públic. Durant les competicions serà responsabilitat exclusiva de les persones, associacions o
col·lectius usuaris el control d’aquesta directriu.
12. No es permet guardar o emmagatzemar materials dels usuaris i/o entitats a les dependències de les IEM. La
Regidoria d’Esports podrà establir convenis amb les associacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
que utilitzin les IEM de forma continuada, per la cessió d’espais en les IEM per utilitzar com a magatzem de
material d'ús esportiu. El cost de l'adequació de l'espai serà a càrrec del usuari. La Regidoria d’Esports no es
farà responsable dels objectes dipositats. La decisió de cedir l'espai es prendrà per resolució de Batlia.
13. No es permet l'exposició d'elements de publicitat estàtica, permanent o no, a l'interior o exterior de les IEM
per part dels usuaris de la IEM excepte en cas d'autorització expressa de la Regidoria d’Esports, que es
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concretaria en un conveni de contraprestacions. Per activitats puntuals serà suficient amb la comunicació als
serveis tècnics de l’empresa municipal. En tot cas es complirà estrictament la normativa vigent per aquests
casos.
DISPOSICIONS FINALS
1. Per acord exprés del Ple de l’ajuntament es podrà modificar parcial o totalment aquesta ordenança, ja sigui de
forma temporal o permanent, així com incloure nous articles que la millorin o complementin. En tot allò no previst
en la present ordenança s’estarà al que estableixin altres normes de rang superior.
2. La present ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva íntegra publicació al Butlletí Oficial
de les Illes Balears, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX I
FULL SOL·LICITUD D’ACTIVITAT ALS EDIFICIS MUNICIPALS
PERSONA/ENTITAT:
ACTIVITAT A REALITZAR:
ESPAI:
DATA DE REALITZACIÓ:
HORA INICI:

HORA FINALITZACIÓ:

REQUERIMENTS TÈCNICS:
TALL DE CARRER: SI

NO

RESPONSABLE:
TELÈFON DE CONTACTE:
Sr. Batle President de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany

ANNEX II
FULL SOL·LICITUD D’ACTIVITAT PUNTUAL A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
PERSONA/ENTITAT:
ACTIVITAT A REALITZAR:
DATA DE REALITZACIÓ:
HORA INICI:

HORA FINALITZACIÓ:

REQUERIMENTS TÈCNICS:

RESPONSABLE:
TELÈFON DE CONTACTE:
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INSTAL·LACIÓ
Camp de futbol

Futbol 7
Futbol 11

Pista multiesportiva coberta

M1
M4

Pista multiesportiva descoberta

Tennis
Bàsquet/Futbolet

Pista paddel
Piscina
Sr. Batle President de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany
ANNEX III
FULL SOL·LICITUD D’ACTIVITAT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PERMANENTS
PERSONA/ENTITAT:
ACTIVITAT A REALITZAR:

DES DEL:

FINS AL:

HORA INICI:

HORA FINALITZACIÓ:

REQUERIMENTS TÈCNICS:
RESPONSABLE:
TELÈFON DE CONTACTE:

INSTAL·LACIÓ
Camp de futbol

Futbol 7
Futbol 11

Pista multiesportiva coberta

M1
M4

Pista multiesportiva descoberta

Tennis
Bàsquet/Futbolet

Pista paddel
Piscina
Sr.Batle- president de l’ajuntament de Vilafranca de Bonany
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ANNEX IV:
TARIFES D’ÚS DELS EDIFICIS MUNICIPALS
Teatre Municipal:
Preu dia (8 hores)

150,00 €

Preu 5 hores

100,00 €

- Inclou tots els espais del teatre (camerinos i sala de reunió primer pis).
- Les entitats ciutadanes del municipi que organitzin actes públics o privats, oberts o no al públic en general,
tindran un descompte del 80% de la tarifa general. En aquest cas, els serveis tècnics no estaran inclosos.
- Les empreses que lloguin el Teatre Municipal per més de tres actuacions anuals tindran una bonificació del
20%.
- Aquestes quanties s’han de fer efectives mitjançant ingrés en compte corrent designat per l’Ajuntament o
l’empresa municipal.
- Els partits polítics amb presència a la localitat tindran la consideració d’entitats ciutadanes, sempre que sigui el
comitè local el que faci la sol·licitud.
- En períodes electorals, l’Ajuntament podrà destinar aquest edifici com a espai electoral.
Casal d'entitats:
Preu dia (8 hores)

50,00 €

Preu 4 hores

25,00 €

Ajuntament, Casal de Cultura i Rectoria Vella:
1) Sala Francesc Amengual
Preu dia (8 hores)

30,00 €

½ dia (4 hores)

20,00 €

2) Resta de sales (*)
Preu

15,00 €

Carpa:
Preu dia (8 hores)

40,00 €

½ dia (4 hores)

20,00 €

(*) Aquesta tarifa és aplicable a cada un dels espais disponibles dins aquests edificis de forma separada.
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ANNEX V:
TARIFES D’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Camp de futbol 7 PREU HORA:
Concepte

Preu hora

Per utilització camp futbol 7

10,00 €

Camp de futbol 11 PREU HORA:
Concepte

Preu hora

Per utilització camp futbol 11

20,00 €

Piscina Municipal ENTRADA PERSONAL:
Per entrada personal (*)

5,00 €

Per entrada personal infants fins a 6 anys i

gratuïta

discapacitats
Abonament temporada (només residents)

12,00 €

(*)Els residents a Vilafranca de Bonany tendran una bonificació del 70 % damunt aquest preu.

Pista multiesportiva coberta M4:
Concepte

Preu X 2 hores

Per utilització pista

15,00 €

Pista multiesportiva coberta M1:
Concepte

Preu x 2 hores

Per utilització pista

20,00 €

Pista pàdel:
Concepte

Preu

Abonament mensual per persona (només residents)

18,00 €

Per utilització pista, per hora

10,00 €

Pista multiesportiva descoberta:
Concepte
Per utilització pista de tennis (Abonament mensual

Preu hora
10,00 €

per persona)
(BOIB NÚM. 56, 05-05-2016)
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