
De no utilizar el recurso potestativo de reposición, cabe interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el
artículo anteriormente citado, y en los artículos 45 y siguientes de la Ley 29/98,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación del presente Edicto.

Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que se estime perti-
nente.

La interposición de recursos no paraliza la vía de apremio, salvo que se
garantice el pago de la multa.

Se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 del artí-
culo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Palma, 1 de septiembre de 2010.
La Regidora del área delegada de Salud y Medio Ambiente.-Begoña

Sánchez Muñoz

— o —

Ajuntament de Pollença
Num. 19535

No havent-se presentat pels interessats, durant el termini d’exposició al
públic, cap reclamació, objecció i/o observació contra l’aprovació inicial de la
modificació puntual de l’article 60 i de la modificació puntual dels articles 39 i
57 de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern, ambdues modificacions
aprovades inicialment per l’Ajuntament Ple, en sessions ordinàries de dia 3 de
juny de 2010 i de dia 8 de juliol de 2010, respectivament, han resultat definiti-
vament aprovades segons el disposat a l’article 102 c) de la llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i per aquest motiu,
complint-se el que disposa l’article 103 de l’esmentada Llei, es publica íntegra-
ment el text normatiu de l’ordenança amb inclusió de les modificacions puntuals
esmentades:

ORDENANÇA MUNICIPAL DE POLICIA I BON GOVERN

Capítol I.- Disposicions Generals.

Article 1.- Aquestes ordenances tenen per objecte regular l’actuació de
l’Administració municipal, tant pel que fa a les activitats privades que afectin
els àmbits personals i dels béns i que tinguin transcendència en l’aspecte públic
i de convivència ciutadana, com per determinar els drets i els deures de la pobla-
ció i les facultats de les autoritats locals en relació amb la competència munici-
pal i amb els interessos generals dels ciutadans de Pollença.

Article 2.- L’àmbit territorial de les Ordenances es circumscriu al terme
municipal de Pollença.

Article 3.- Els habitants del terme municipal posseeixen els drets recone-
guts per la legislació vigent i per aquestes Ordenances. L’Ajuntament, en l’àm-
bit de les seves competències, vetllarà, especialment, pels drets dels seus ciuta-
dans tant en les matèries de competència municipal, com qualsevol altres de
legítim exercici per part de les Entitats Locals que es considerin d’interès gene-
ral. 

Article 4.- L’Ajuntament de Pollença facilitarà la informació més àmplia
possible la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local, i
articularà, a través de les actuacions administratives que procedeixin, els mitjans
que calguin per tal que els ciutadans i llurs organitzacions siguin suficientment
informades de l’activitat municipal i puguin participar en l’elaboració de pro-
jectes d’interès general. Les peticions d’informació hauran de ser prou clares i
raonades, llevat que es refereixin a l’obtenció de certificacions d’acords o reso-
lucions.

Article 5.- A través de les normes que consideri convenients, l’Ajuntament
de Pollença promourà al desenvolupament de les associacions per a la defensa
dels interessos generals o sectorials dels veïns, facilitarà la màxima informació
sobre les seves activitats i, segons les seves possibilitats, l’ús dels mitjans
públics i l’accés a ajuts econòmics per realitzar les seves activitats, i impulsarà
la seva participació en la gestió de la corporació, sense menyscabar les compe-
tències i les facultats de decisió dels seus òrgans propis de govern.

Article 6.- Tots els habitants del Municipi són obligats per les normes i per
les disposicions que es contenen en aquestes Ordenances. Igualment, n’és afec-

tada, segons resulti de l’aplicació, tota persona que es trobi en el municipi.

Article 7.- Tot espanyol o estranger que visqui habitualment en el terme
municipal, haurà de figurar en el Padró. Quan resideixi a més d’un municipi, la
inscripció al Padró Municipal s’haurà de realitzar allí on s’habiti més temps
durant l’any.

Quan s’elabori el Padró d’Habitants, l’obligació d’inscriure’s afectarà no
solament els residents, sinó també tots aquells que es trobin, el dia del cens, en
el terme municipal.

Article 8.- Deixant de banda els deures que s’assenyalen a la legislació
vigent, tots els habitants del municipi i totes les persones que s’hi trobin, estan
obligats a: 

a) Obeir i acatar, respectar i considerar l’autoritat municipal, els seus dele-
gats, agents i policies locals en l’exercici de llurs funcions.

b) Complir les disposicions que els afectin, contingudes en aquestes
Ordenances, Bans de l’Alcaldia i altres ordenances o reglaments municipals.

c) Col·laborar amb les autoritats sanitàries en les mesures que s’adoptin
per a prevenir la propagació de malalties contagioses i evitar perjudicis a la salut
pública.

d) Auxiliar oportunament els seus conciutadans i els agents de l’autoritat
quan siguin requerits o quan sigui evident que se’ls necessiti, en casos extrems
o de calamitat pública .

Article 9.- Els propietaris d’immobles afectats per la col·locació a les
seves parets i façanes de rètols que amb els noms dels carrers, de places i d’al-
tres vies públiques, plaques de numeració d’edificis, indicadors de normes de
circulació i que facin referència a un servei públic, estan obligats a permetre i
suportar la seva fixació, així com respectar la seva permanència i visibilitat.
També estan obligats a permetre la instal·lació a les seves parets i façanes, o en
closes i tanques, dels elements precisos i necessaris per a l’estesa de les línies
de subministrament dels diferents serveis públics de competència municipal
establerts o que s’estableixin.

Capítol II. Normes Generals de Convivència Ciutadana.

Article 10.- L’actuació personal a l’àmbit públic o privat, per respecte a la
normal convivència ciutadana, haurà de tenir com a límit el punt a partir del qual
es puguin produir pertorbacions o molèsties a tercers.

Article 11.- Les normes d’aquestes Ordenances són d’especial aplicació a
tota manifestació de conducta contrària a la normal convivència ciutadana que
es produeixi en el terme municipal de Pollença, amb la imputació de les res-
ponsabilitats directes i subsidiàries establertes a les normes de dret comú. Quan
el menyspreu a les normes de convivència i de respecte que cal a les persones,
sobrepassi els límits i l’àmbit adequat d’aquestes Ordenances, es passarà el tant
de culpa a la jurisdicció competent.

Article 12.- Serà sancionable tota conducta o fet individual o col·lectiu
que vagi en contra de les bones maneres, de l’ordre i de la urbanitat exigible per
a la convivència social, i no es permetrà cridar amb estridència, que es produei-
xin baralles o bregues i, en general, qualsevol conducta que doni o pugui donar
lloc a molèsties als ciutadans.

Capítol III.- Seguretat als Llocs Públics.

Article 13.- L’Ajuntament de Pollença participarà en el manteniment de la
seguretat pública en els termes establerts a la Llei Reguladora de Bases de
Règim Local i en el marc de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, i a la nor-
mativa que les desenvolupi o substitueixi.

Article 14.- Sense perjudici del que pugui establir-se en el reglament propi
del Cos, la Policia Local de l’Ajuntament de Pollença, segons la seva relació
amb els ciutadans tindrà cura especialment de :

a) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el
que estableixin les normes de circulació, i instruir els atestats per accidents de
circulació en el nucli urbà.

b) La policia administrativa relativa al compliment de les Ordenances,
dels Bans i altres disposicions municipals.

c) Prestar els auxilis que calguin en cas d’accident, catàstrofe o calamitat
pública.

d) Realitzar totes les actuacions per tal d’evitar que es cometin actes delic-
tuosos.

e) Cooperar en la resolució de conflictes privats, quan hi siguin requerits.
f) Impedir, en l’exercici de la seva actuació professional, qualsevol pràc-

tica abusiva, arbitrària o discriminatòria que impliqui violència física o moral.
g) Auxiliar i protegir els ciutadans sempre que les circumstàncies ho acon-
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sellin i siguin requerits, i observar, en tot moment, un tracte correcte i acurat en
les seves relacions amb aquests.

h) Aquelles altres que se li atribueixin o que li puguin ésser atribuïdes per
la legislació vigent en cada moment.

Article 15.- A l’efecte de garantir la seguretat adequada als llocs públics,
a més de les Normes del Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i
perilloses, els locals d’espectacles, teatres, cinemes, camp d’esports, establi-
ments d’hosteleria i restauració i similars, hauran de complir el que està pre-
ceptuat a la legislació especial que els regula, tant en el moment de la seva ins-
tal·lació o inauguració com en el seu funcionament posterior.

Article 16.- Els propietaris o titulars dels establiments públics, en especial
bars, cafeteries i similars, seran responsables del bon ordre en el seu establi-
ment.

Per tal cosa resten obligats a:
- No facilitar begudes alcohòliques a aquelles persones que, notòriament,

es trobin en un estat d’embriaguesa.
- No facilitar begudes alcohòliques a menors e 16 anys.
- No subministrar menjar o begudes de cap tipus fora de l’àmbit de l’es-

tabliment. S’entén per àmbit de l’establiment l’interior del local, i si s’escau, la
seva terrassa pròpia, mai la vorera, la via pública o espais públics; tot això
exceptuant l’existència de la llicència municipal per a la utilització privada de
zones de domini públic.

- Evitar que els clients surtin a la via pública portant tassons o ampolles
de vidre.

Article 17.- Els dies lectius, marcats per calendari escolar, dins les hores
lectives ordinàries, es prohibeix la permanència als menors de 16 anys als cafès,
així com a les sales de jocs recreatius.

Capítol V.- Protecció Civil.

Secció primera: Protecció civil.

Article 19.- L’autoritat municipal vetllarà per la protecció civil al terme
municipal. Per això, s’establiran les mesures oportunes de coordinació amb les
autoritats i organismes competents de l’Administració Civil de l’Estat i de la
Comunitat Autònoma, en els termes que estableixi la Llei, i aportarà els mitjans
i quants dispositius coadjuvin a la defensa de la població i dels béns.

Article 20.- En situacions d’emergència, casos de risc greus, catàstrofes o
calamitat pública, qualsevol que en sigui la causa que els produeixi, tots els
veïns seran obligats a auxiliar les persones i executar i complir aquelles mesu-
res que el Batle jutgi pertinents.

Secció segona: Prevenció i extinció de foc.

Article 21.- Qualsevol persona que se n’adoni de l’existència o inici de
foc, haurà d’intentar-ne l’extinció amb la màxima urgència si la distància del foc
i la seva intensitat ho permeten; en cas contrari, sempre haurà de donar compte
del fet, pel mitjà més ràpid possible, al Batle, a l’agent de l’autoritat més proper
o als serveis públics d’extinció d’incendis.

Article 22.- Els habitants de la casa on es manifesti el foc o algun altre
sinistre i els de llocs veïns o pròxims, obriran les seves portes a sol·licitud de
l’Autoritat, dels seus agents o personal des serveis d’extinció de foc, si aquelles
facilitaran tant l’utillatge de què disposin com el pas per les seves habitacions i
permetran la presa d’aigua des de les instal·lacions de què disposin.

Article 23.- Si la magnitud del sinistre ho aconsellés i d’estimar-se insufi-
cients els mitjans públics d’extinció, l’alcaldia o l’autoritat responsable podrà
requerir la col·laboració dels veïns majors de divuit anys i menors de setanta que
no es trobin impedits o impossibilitats, per tal de col·laborar amb l’extinció d’in-
cendis.

Les persones que, sense cap causa justificada, es neguin o es resisteixin a
prestar la seva col·laboració o auxili després de ser-los requerida per l’autoritat
competent, seran sancionats sense perjudici de passar el tant de culpa a la juris-
dicció ordinària per si de cas els fets poguessin ser constitutius de delicte.

Article 24.- A tots els dipòsits o magatzems de carburants i efectes o arti-
cles inflamables, tendes o botigues, tallers o indústries que conservin materials
inflamables o de fàcil combustió, està prohibit fumar i usar llums no elèctrics.

Article 25.- Els establiments als quals es refereixi l’article anterior hauran
de comptar amb els extintors o amb les instal·lacions d’extinció de foc previs-
tos en el projecte de l’activitat, en bon estat d’ús i situats a llocs idonis i de fàcil

accés.

Article 26.- Durant el període de maig a octubre de cada any, no es per-
metrà cremar rostolls ni restes vegetals o d’altra naturalesa en àrees que distin
menys de 500 metres d’una zona forestal, sense la prèvia i especial autorització
de l’Alcaldia o del Cap Local de Bombers.

Article 27.- L’Ajuntament de Pollença promourà i facilitarà, mitjançant
els ajuts que es pugin atorgar, adés pel mateix Ajuntament adés pels organismes
corresponents, l’estassada dels boscos i l’obertura i el manteniment de tallafocs
i camins d’accés a zones que, en un moment determinat, pugin facilitar les fei-
nes d’extinció dels incendis forestals.

Article 28.- Quan els mitjans permanents de què disposin les autoritats
competents no siguin suficients per a dominar un incendi forestal, l’alcaldia a
sol·licitud de les esmentades autoritats, podrà procedir a mobilitzar les persones
a què es refereix a l’article 23, així com a disposar del material que consideri
precís per a l’extinció de l’incendi. Durant la tasca d’extinció, si cal i a parer
dels responsables, encara que per qualsevol altre motiu no es pogués obtenir
l’autorització expressa de la propietat de la finca, es podrà entrar a les finques
forestals o agrícoles, utilitzar els camins i realitzar les feines que calguin, fins i
tot construir tallafocs d’urgència o anticipar la crema de les zones que es deter-
minin que, segons una previsió normal, es consideri que serien consumides pel
foc, provocant, un contra-foc. En aquests casos, en donarà compte a l’autoritat
judicial en un breu termini, a l’efecte que sigui procedent. 

Per a la sufocació de l’incendi es podran utilitzar les aigües públiques o
privades amb la quantitat que es precisi.

Capítol VI.- Urbanisme.

Secció primera: Disposicions generals.

Article 29.- L’ordenació integral del territori del municipi de Pollença
resta regulat pel Planejament i les Normes Urbanístiques vigents, els quals esta-
bleixen les determinacions que preveu la legislació en aquesta matèria i a la qual
s’hauran d’ajustar totes les actuacions públiques o privades amb matèria d’or-
denació, gestió, execució i disciplina urbanística.

Secció segona: Parcs, jardins i carrers.

Article 30.- Tots els veïns del municipi han de respectar els arbres, les ins-
tal·lacions complementàries com estàtues, reixes, proteccions, pals, tanques,
papereres i altres objectes necessaris per a l’embelliment o conservació de pas-
seigs, carrers, parcs o jardins, i abstenir-se de qualsevol acte que els pugui pro-
duir algun dany, enlletgir-los o embrutar-los.

Article 31.- Està prohibit sacsejar o arrabassar els arbres, branques i
fulles, gravar o rascar llur escorça, vessar aigües brutes o materials perjudicials
a les proximitats dels arbres i plantes que hi hagi a les vies públiques i també
que es facin servir com a suport d’instal·lacions per a anuncis o cossos estranys
sense l’autorització pertinent.

Article 32.- Està especialment prohibit als parcs, jardins públics i altres
llocs de domini públic:

a) Passar per damunt les plantacions.
b) Pujar als arbres.
c) Perjudicar, de qualsevol manera, els arbres i les plantacions.
d) Agafar plantes, flors i fruits.
e) Agafar o matar ocells.
f) Llençar papers o deixalles, i embrutar el recinte o qualsevol de les vies.
g) Portar cans desproveïts de corretja i de morral o qualsevol animal que

pugui originar danys a les persones o a les instal·lacions.
h) Jugar amb pilotes o a altres jocs similars que puguin ocasionar destros-

ses o molèsties, i practicar exercicis físics fora dels espais destinats a aquests
usos.

Article 33.- Està prohibit exercir qualsevol indústria o comerciar dins les
places i les vies públiques, i utilitzar, per a efectes particulars, alguna porció o
element públic, exceptuant els casos en què hi hagi autorització expressa muni-
cipal.

Article 34.- Els propietaris de solars estan obligats a matenir-los tancats,
per tal d’evitar perills al trànsit dels vianants o que aquests es converteixin en
abocadors incontrolats de fems; el tancament es farà amb materials opacs, fins
a una altura mínima prevista a les normes urbanístiques municipals.

Secció tercera: Pavimentació i conservació de vies públiques.

209BOIB 14-09-2010Num. 134



Subsecció primera: Obres a la via pública.

Article 35.- Estan subjectes a llicència prèvia les obres o instal·lacions que
realitzi qualsevol persona, natural o jurídica i que afectin qualsevol de les vies
públiques que passin pel terme municipal, les quals hauran de ser autoritzades
per l’òrgan competent sempre que això no representi cap perjudici per a l’inte-
rès públic.

Els particulars que efectuïn obres que afectin les vies autonòmiques o del
Consell Insular, estan subjectes, a més, a les normes especials de policia vigents
en cada cas. Les obres relatives a cales, canalitzacions i connexions al servei de
la via pública es regeixen per les normes que en aquesta Ordenança es determi-
nen, i a més, per les específiques de cada servei.

Article 36.- Les obres efectuades per particulars a la via pública, s’han de
dur a terme d’acord amb el projecte aprovat amb les condicions contingudes a
la llicència corresponent.

Les canalitzacions i connexions s’han de realitzar de manera que no per-
judiquin les infrastructures adjacents, als arbres, ni les instal·lacions preexis-
tents.

Article 37.- Si un altre servei establert impedís el compliment del que dis-
posa l’article anterior, el titular de la llicència ho haurà de comunicar a l’admi-
nistració municipal, la qual determinarà el que s’escaigui.

Article 38.- Quan, a causa d’obres d’urbanització o d’establiment de ser-
veis públics, calgués desplaçar o transformar instal·lacions de serveis existents,
els quals no tinguessin o no haguessin obtingut la consideració expressa i espe-
cífica d’interès públic, les entitats afectades estaran obligades a costejar les
obres, en el termini que s’assenyali de conformitat amb les instruccions de la
direcció facultativa municipal.

Les conduccions elèctriques per a les quals s’hagi obtingut expressament
la declaració d’utilitat pública, de manera concreta i específica, s’aplicarà el que
disposa la Llei específica.

Article 39.- Els particulars, les empreses concessionàries i les subminis-
tradores de serveis hauran de realitzar les obres de rebliment de rases i reposi-
ció de l’asfalt o paviment per si mateixes o a través d’empreses especialitzades,
i dipositar, abans de l’obtenció de la preceptiva llicència, una fiança equivalent
al 70% del pressupost d’execució de les obres com a garantia de la seva correc-
ta execució, per si fos el cas de que l’Ajuntament hagués de reposar el paviment
al seu estat original a costa del promotor. Dita fiança serà retornada, previ infor-
me favorable dels serveis tècnics municipals, una vegada transcorregut el ter-
mini de garantia de 6 mesos que s’iniciarà des de la data del certificat munici-
pal de final d’obra que s’haurà de sol·licitar en legal forma.

Article 40.- Els paviments reposats hauran de ser de les mateixes caracte-
rístiques que els derruïts, de compliment amb el Ple-tipus de característiques
dels materials i descripció de les unitats d’obra vigents quan es concedeixi la lli-
cència.

La reposició del paviment no es limita solament a la part de les obres rea-
litzades, sinó que comprèn tota la zona necessària per a mantenir la uniformitat
del paviment inicial i fer tots el possibles per tal que no s’apreciï la canalització,
per la qual cosa es podrà obligar a reconstruir una superfície més àmplia que la
rasa estrictament afectada en el paviment de la via si cal.

Tot rebliment de rasa ha d’aconseguir una densitat del 90 % de l’assaig
‘Proctor modificat’, a les calçades i en els passeigs, i del 80 % a les voravies.
Està prohibit totalment reblir les rases amb fang, si cal, s’utilitzaran terres
seques, sòl-ciment o un altre material escaient, fins i tot formigó, llevat de les
voravies.

No hi ha d’haver solució de continuïtat entre els treballs de rebliment de
la rasa i els de reposició de paviment. Quant a causa de la finalització de la jor-
nada laboral o per tractarse de paviments especials, hagin de transcórrer algunes
hores entre el rebliment de les rases i la reposició del paviment, s’haurà de cons-
truir sempre un paviment provisional i deixar, en tot cas, les superfícies al
mateix nivell que les antigues i sempre totalment netes, i enretirar immediata-
ment les runes o materials sobrants. L’empresa haurà de vigilar, en tot moment,
la conservació dels paviments o terra ferma provisional i d’una manera especial,
en cas de pluges o en altres incidències.

A fi de no dificultar el pas de vianants i de vehicles en aquells carrers que,
per la seva amplada reduïda, no permetessin, segons el parer de la inspecció
facultativa municipal, apilar les terres que han de fer-se per al rebliment de les
rases, l’empresa haurà d’enretirar-les en el mateix moment en què es procedei-
xi a realitzar els treballs d’excavació i aportar-les posteriorment per a procedir
al rebliment.

Tota la superfície immediata als treballs haurà d’estar sempre neta i sense
restes de materials.

Article 41.- Els particulars i les entitats que hagin d’efectuar obres a la via
pública hauran de seguir les normes següents:

1º- Comunicar a l’Ajuntament el nom del contractista responsable de l’e-
xecució dels treballs, i acreditar, si s’escau, que disposa dels mitjans tècnics
necessaris i suficients per a la bona execució de l’obra.

2º- Les obres hauran d’ésser perfectament senyalitzades, tant de dia com
de nit, i degudament tancades, frontalment i longitudinalment, mitjançant tan-
ques i altres elements de característiques similars que taquin totalment la zona
de treball, de manera que garanteixin la seguretat dels vianants i dels vehicles
que circulin per la zona. Quan calgui, es col·locaran els discs indicadors regla-
mentaris.

3º- S’han de col·locar els taulons i elements de seguretat necessaris per a
facilitar el trànsit de vianants i els accessos als immobles.

4º.- La senyalització nocturna s’ha de reforçar amb llums elèctrics ver-
mells, grocs i/o cons o altres elements de senyalització dotats de llum intermi-
tent del mateix color.

Article 42.- Les trepes i tapes que se situïn a la via pública, han de ser
necessàriament metàl·liques i s’han de col·locar sempre al mateix nivell del sòl,
i unitats perfectament amb el paviment circumdant, de manera que no hi hagi
solució de continuïtat.

També han de tenir la resistència adequada per a suportar les sobrecàrre-
gues produïdes per una roda de camió en marxa. La roda, estàticament, se con-
siderarà amb una càrrega de 5.000 quilograms a les calçades i de 1.000 quilo-
grams a les voravies. En aquestes, les trapes o tapes dels pous de registre s’hau-
ran de col·locar paral·leles a la vorada en la seva dimensió major, i les seves
dimensions s’hauran d’ajustar, tant com es puguin, a múltiples de 20 x 20 cen-
tímetres.

Article 43.- L’administració municipal exercirà la constant inspecció i
vigilància de totes les obres, i el titular de la llicència haurà d’acatar, quant a la
seva execució, les ordres que emanin dels serveis tècnics competents en la matè-
ria.

Article 44.- Correspon als propietaris de les finques adjacents construir i
conservar les voravies i passos permanents, tal com assenyali la normativa apli-
cable. Si a causa de la realització d’obres particulars, es produïssin danys a les
voravies, als passos permanents, vorades o paviments de calçades, hauran d’és-
ser reposats al seu primitiu estat pel titular de la llicència en el termini que deter-
mini l’autoritat municipal.

Subsecció segona: De l’ús de la via pública.

Article 45.- Es comprèn dins el concepte d’ús de la via pública qualsevol
classe d’aprofitament que faci qualsevol persona natural o jurídica del seu sòl,
subsòl o volada.

Article 46.- Les activitats, usos i aprofitaments que impliquin un ús comú
general dels béns de domini públic s’exercirà lliurament, segons la seva natura-
lesa, els actes d’afectació i d’obertura a l’ús públic, s’atendran a les Lleis, regla-
ments i altres disposicions generals, sense més limitacions que les establertes en
aquestes Ordenances, motivades per les indefugibles exigències de la normal i
pacífica convivència ciutadana.

Article 47.- Les activitats, usos i aprofitaments que impliquin un ús comú
especial dels béns de domini públic se subjectaran a la llicència municipal prè-
via, la qual haurà d’estar, en tot moment, en poder dels seus titulars per ser exhi-
bides a sol·licitud de l’autoritat municipal o dels seus agents, i quedar sense
afecte, en tot cas, si s’incompleixen en l’exercici de l’activitat, les condicions
que s’estableixin a cada llicència.

Article 48.- L’ocupació del domini públic en règim d’ús privatiu haurà de
ser objecte de concessió administrativa, que s’atorgarà, prèvia licitació admi-
nistrativa, segons la normativa d’aplicació a les entitats locals, les seves condi-
cions se subjectaran a allò que estableix aquesta normativa i a les normes regu-
ladores i plecs de condicions que serveixen de base per a la concessió.

Article 49.- Pel que fa a la col·locació de contenidors particulars per a ruï-
nes, restes d’obra, etc., es considerarà persona responsable de la infracció de
l’obligació de comptar amb la prèvia llicència municipal aquella que hagi con-
tractat el lloguer de l’element. Igualment aqueixa mateixa persona és responsa-
ble de l’incompliment de les condicions de la llicència.

Capítol VII.- Patrimoni Històrico-Artístic.

Secció primera: Disposicions generals.
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Article 50.- L’Ajuntament de Pollença vetllarà per la conservació del
patrimoni històrico-artístic comprès en el seu terme municipal al qual es refe-
reixen l’art. 1.2 de la Llei 16/1985, de 25 de juny i les Normes del Capítol 6 de
les Normes Urbanístiques del Pla General Municipal de Pollença, i adoptarà les
mesures oportunes per evitar-ne el deteriorament, la pèrdua o la destrucció, i
notificarà a l’Administració competent qualsevol amenaça o dany que aquests
bens sofreixen o les dificultats que es presentin per atendre’n la conservació.
Exercirà, així mateix, les altres funcions que sobre això s’assenyalin a la legis-
lació vigent.

Article 51.- Qualsevol persona que descobreixi restes arqueològiques,
sigui quina sigui llur naturalesa o ubicació, ho posarà en coneixement immediat
de l’autoritat municipal perquè aquesta adopti les mesures oportunes en l’àmbit
de la seva competència.

Article 52.- Es declaren especialment protegits els talaiots, els poblats
talaiótics, les coves i altres assentaments humans antics i tots els monuments
inventariats existents en el municipi i relacionats a la Norma 185 del P.G.M. de
Pollença. A aquests efectes, és sancionable, d’acord amb aquestes Ordenances,
qualsevol tipus de conducta que origini deterioraments o danys a les restes. La
realització d’obres i treballs de qualsevol naturalesa a llurs voltants haurà de
contenir les mesures especials que es projectin per evitar aquest danys.

A més, resten protegits el nivell corresponent als elements inclosos al
catàleg del Pla Especial del CH o els relacionats a la Norma 174 del PGM.

Capítol VIII.- Protecció del Medi Ambient.

Secció Primera: Disposició general.

Article 53.- Les presentes normes regulen l’actuació municipal per a la
protecció i la defensa del medi ambient. Totes les instal·lacions, aparells, cons-
truccions, obres, mitjans de transport i, en general, tots els elements, activitats i
comportaments que produeixin renous, vibracions, sons, fums, etc., que suposin
una contaminació del medi ambient o ocasionin molèsties o perillositat al veï-
nat, estan sotmeses a les prescripcions de la present Ordenança, altres ordenan-
ces específiques, i són d’obligat compliment en el terme municipal.

Així mateix, es vetllarà especialment per la protecció de la natura en el
municipi, establint i organitzant els serveis corresponents, organitzant campan-
yes, etc.

Article 54.- L’Ajuntament de Pollença, i l’Alcaldia en representació seva,
exigirà, d’ofici o a instància de part, l’adopció de les mesures correctores neces-
sàries, i també assenyalarà les limitacions, ordenarà les inspeccions i aplicarà les
sancions que corresponguin de resultes de l’oportú expedient.

Secció segona.- Pertorbacions per sorolls i vibracions.

Article 55.- L’actuació municipal s’adreçarà a aconseguir que les pertor-
bacions per sorolls i vibracions evitables no ultrapassin els límits indicats a cada
cas pels plans o les normes vigents.

Article 56.- No es pot fer cap soroll o vibració evitable que es propagui
pel medi ambient exterior que ultrapassi els nivells sonors o de vibracions
màxims permesos per les normes municipals i de la Comunitat Autònoma. Els
responsables hauran d’adoptar les mesures de correcció que calguin per tal d’e-
vitar que s’excedeixin els límits permesos. 

Article 57.- Els renous, veus, música i qualsevol altra casta de font sono-
ra, hauran de seguir les normes següents:

1.- Als edificis dedicats a vivenda o residència dins el nucli urbà o dins
zones urbanitzades:

a) No s’han d’expandir per la via pública ni per la comunitat de veïns,
sobre tot durant les hores de descans nocturn. S’entén de descans nocturn a par-
tir de les 24:00 hores fins a les 08:00 hores.

b) Les activitats artesanals exercides excepcionalment a domicilis que
puguin causar molèsties al veïnat, s’autoritzaran, si s’escau, amb l’expedient
sumari previ i amb audiència als possibles afectats.

c) La tinença de cans i d’altres animals domèstics que pertorbin amb els
lladrucs continus o amb altres renous el descans normal dels ciutadans es corre-
girà amb la imposició de la sanció pertinent.

2.- A locals comercials i industrials:
a)Als locals de treballs s’haurà d’aconseguir l’efectivitat de les mesures

de correcció sobre sorolls que s’hagin indicat o s’indiquin d’acord amb la legis-
lació que regula les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.

b) A la part exterior dels locals no es podrà produir cap mena de renou que
excedeixi dels nivells d’emissió permesos per la normativa d’aplicació (65
Dba.). 

c) En els establiments de restauració, begudes i altres serveis d’alimenta-
ció, es podrà atorgar llicència municipal per amenització musical de caràcter
ambiental, sempre que s’instal·lin mitjans de control que garanteixin que la font
de so no pugui produir nivells d’emissió (pressió acústica) que superi els 65 DB
(A) a l’interior del local. La mateixa llicència podran obtenir els establiments
turístics d’hosteleria, però limitada a l’amenització dels seus propis clients i en
un horari que es circumscriurà només fins a les 24 hores.

d) L’horari d’obertura de les discoteques, sales de festes, sales de ball i
concerts, serà a partir de les 17:00 hores, i no podran romandre obertes més enllà
de les 06:00 hores, hora de tancament.

L’horari d’obertura dels Bars, Restaurants i Cafeteries, serà a partir de les
06:00 hores, i no podran romandre oberts més enllà de les 04:00 hores, hora de
tancament.

Les activitats secundàries de música, entreteniment o oci desenvolupades
en terrassa, espai, recinte o similar a l’aire lliure, es regiran per la seva norma-
tiva específica.

3.- A espais d’ús públic (carrers, places, jardins, terrasses, etc.):
a) Caldrà la llicència municipal prèvia per a organitzar balls, revetlles o

altres actes semblants.
b) No es podrà destorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns amb can-

tades o aferrades, ni cridant o fent funcionar elements sonors en tons estridents
o amb volum excessiu o importú.

4.- Sorolls procedents de vehicles de motor:
a) A la via pública i dins els edificis no és permès alterar la normal convi-

vència ciutadana amb l’ús de motors, botzines o altres elements sonors, tant de
dia com de nit.

b) Es prohibit emprar botzines o senyals acústics dins els nuclis de pobla-
ció, fora dels casos de perill imminent d’atropellament o col·lisió, o quan es
tracti de serveis d’urgència.

c) Els sorolls la intensitat dels quals sobrepassi els límits autoritzats per
les normes de trànsit vigent i l funcionament continu del motor innecessària-
ment o deliberadament, a més de la utilització dels mitjans acústics habituals
dels vehicles a zones urbanes, motivaran la corresponent sanció.

5.- Altres activitats.
a) Amb caràcter general, és prohibit emprar qualsevol aparell sonor amb

fins propagandístics, de reclam, avis, distracció i altres anàlegs, el nivell del
qual ultrapassi els assenyalats a la normativa vigent. En tot cas, els caldrà la pre-
ceptiva llicència municipal de funcionament.

b) Els aparells receptors de ràdio i de televisió i, en general, tos els apa-
rells reproductors de sons, tant a domicilis particulars com a establiments de tota
classe, i a vehicles, s’instal·laran i regularan de manera que el nivell sonor que
transmetin a les vivendes, als locals que hi confrontin o a l’exterior, no exce-
deixi el valor de 30 dbA.

c) Qualsevol altra activitat o conducta individual o col·lectiva no inclosa
en els aparats anteriors, que comporti una pertorbació amb renous o vibracions
al veïnat i que es pugui evitar observant una conducta cívica normal, incorrerà
en el règim sancionador d’aquestes Ordenances.

Article 58.- Es de competència municipal comprovar totes les alteracions
que es puguin produir a la comunitat per sorolls de tot tipus, i sancionar-los qual
infringeixin aquestes normes, sens perjudici de les facultats sancionadores esta-
blertes a la resta de lleis especials que regulin aquesta matèria.

Com a mesura annexa al procediment sancionador i en els casos en què no
s’atenguin els advertiments dels Agents de la Policia Local, l’Alcaldia podrà
manar de precintar cautelosament les màquines, eines, aparells, vehicles, etc.,
causants dels sorolls o de les vibracions, fins que un tècnic competent en la
matèria certifiqui l’adopció i l’efectivitat de les mesures de correcció adoptades.

Secció tercera: Regulació de l’activitat de la construcció per a la correc-
ció de la contaminació acústica.

Article 59.- Per activitat de la construcció s’entenen, als efectes d’aques-
ta Ordenança, totes les obres i treballs de construcció, modificació, reparació o
enderrocament d’edificis, moviments de terra i excavacions, així com les obres
que s’efectuïn a la via pública.

Article 60.- A tot el sòl urbà de la zona peatonal del nucli de Pollença, dels
nuclis de la cala Sant Vicenç i del Port de Pollença i a les urbanitzacions de la
Font i el Vilà, durant el període comprès entre l’1 de maig i el 31 d’octubre que-
den prohibits els següents treballs de construcció:

a) Obres a la via pública o a terrenys d’us públic general com parcs, jar-
dins, places, etc.

b) Obres de moviment de terra o excavacions superiors a 25 metres cúbics
i enderrocament d’edificacions.

c) Obres de construcció utilitzant qualsevol artefacte que no respecti els
nivells acústics fixats als articles següents.
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Durant l’any 2010, a tot el sòl urbà de la zona peatonal del nucli de
Pollença, dels nuclis del Port de Pollença, Cala Sant Vicenç i Formentor, així
com a les urbanitzacions de La Font i El Vilà, l’Ajuntament podrà autoritzar la
realització d’obres durant els períodes que van des d’1 de maig al 15 de juny, i
d’1 d’octubre a 30 d’octubre, prèvia audiència amb l’empresa constructora i els
possibles establiments turístics afectats on es determinarà en quines condicions
es pot desenvolupar la dita obra. Si fos el cas, l’Ajuntament podrà prorrogar
anualment la vigència d’aquest apartat, adoptant prèviament l’acord oportú, que
haurà de ser publicat al BOIB als efectes pertinents.

Article 61.- A les zones indicades i durant el període assenyalat, entre les
10 i les 13 hores i les 17 i 10 hores, es podran efectuar obres de construcció inte-
rior sempre que l’activitat respecti els nivells sonors màxims permesos.

Article 62.- Els nivells màxims permesos a qualsevol obra durant el perio-
de assenyalat seran:

En mesures mitjanes durant un minut 55DB no extintint valors puntuals
que superin els 70 DB.

Article 63.- Els periodes assenyalats a l’article 62 no es tendran en comp-
te a l’hora de computar el termini d’execució de les obres establert a la precep-
tiva llicència municipal, el termini de vigència d’aquestes quedarà automàtica-
ment prorrogat per un periode igual.

Article 64.- El que preveu l’article 62 es podrà excusar per aquelles obres
de declarada urgència i en aquelles altres si la demora en la seva realització
pogués comportar perill d’enfonsament, esllavissament, inundació, explosió o
risc de naturalesa anàloga o greu perjudici als interessos públics.

En aquests casos els interessats hauran de sol.licitar motivadament l’auto-
rització, que serà resolta per Alcaldia, després d’una audiència amb les parts
afectades.

Article 65.- Qualsevol infracció a les normes de la present Ordenança serà
sancionada, prèvia instrucció de l’oportú expedient, d’acord amb el que preveu
el Decret 20/87 del Govern Balear, sens perjudici de l’aplicaciód’altres règims
sancionadors prevists legalment.

Article 66.- Tot allò que no prevu la present Ordenança per a la correcció
de la contaminació acústica en l’activitat constructiva, es regirà pel que disposa
el Decret 20/87 del 26 de març de 1986, Pla General Municipal i més normati-
va que li sigui d’aplicació.

Secció quarta: Altres activitats.

Article 67.- Les activitats que produeixin fums i/o males olors quan que-
din enquadrades en la legislació especial de molestes, insalubres, nocives o peri-
lloses, s’ajustaran a les mesures correctores que s’hagin assenyalat o pugin
assenyalarse si s’escau.

Quan procedeixin d’activitats considerades innòcues o de tipues domès-
tic, independentment de les reclamacions civils que per danys i perjudicis
corresponguin, estaran sotmeses a les mesures correctores que l’autoritat muni-
cipal pugui assenyalar, amb la instrucció prèvia d’expedient contradictori.
L’incompliment de la seva resolució podrà ser objecte de sanció.

Si la importància de la molèstia o pertorbació ho justifica, pot obligar-se
la propietat de l’element productor de les molèsties a tramitar l’expedient d’ac-
tivitat classificada amb possibilitat de suspensió de la llicència anterior, tot espe-
rant-ne la resolució definitiva.

Article 68.- No es podran autoritzar instal.lacions que emetin fums, olors
o vapors directament a la via pública, per la línia de façana o pels patis comu-
nitaris, tant si es tracta de vivendes com d’activitats industrials o comercials ja
que s’hauran de conduir per xemeneies.

Article 69.- Els propietaris o els residents dels habitatges i els titulars d’es-
tabliments comercials o industrials que disposin de sistemes d’alarma capaços
d’emetre senyals acústics a l’exterior, hauran de posar tal fet en coneixement de
la Policia Local i proporcionar les dades que els sol.licitin per establir l’oportú
registre municipal, i també facilitar un número de telèfon al qual poder acudir
en cas que, per qualsevol circumstància, es dispari l’alarma.

Article 70.- En cap cas no es permetrà l’abocament d’aigües residuals a la
mar; en cas d’infracció es prendran les mesures necessàries per evitar la conta-
minació a més d’iniciar-se l’expedient sancionador corresponent.

Secció quinta.- Evacuació d’aigües residuals.

Article 71.- Per tal d’impedir la filtració d’aigües residuals al terreny amb
el perill de contaminació dels aqüifers serà obligatòria la xarxa de clavegueram
a tots els sectors de sòl qualificats com a urbà i urbanitzables pel Pla General
amb l’excepció d’aquelles zones qualificades com a UA a les quals es justifiqui
la conveniència d’altres sistemes d’evacuació.

Al sòl no urbanitzable i a les excepcions assenyalades al paràgraf anterior
l’evacuació d’aigües residuals no depurades es resoldrà mitjançant a les pres-
cripcions de la Nte, Isd depuración y vertido 1974.

a)Fosses sèptiques: Per poder ser autoritzades per l’Ajuntament les fosses
sèptiques hauran de complir les següents condicions:

- Hauran de disposar de digestor de filtració, digestor anaerobi, digestor
aerobi, arqueta de repartiment, filtres d’arena i pous absorbents o síquia filtrant.

- El digestor de filtració serà registrable i disposarà de filtres netejables
amb la missió de filtrar els posssibles residus sòlides. 

- El digestor aerobi serà tancat i estanc mitjançant tancaments sifonals per
a l’entrada d’aigües fecals i sortida de l’enfluent. El seu volum serà de 0,8 m3
per vivenda.

-El digestor aerobi rebrà l’enfluent del digestor anaerobi, disposarà d’un
conducte de ventilació a l’exterior, una superfície mínima de 0,4 m2 per viven-
da i una altura lliure mínima d’1m.

-L’arqueta de repartiment rep l’enfluent procedent del digestor aerobi i el
reparteix als diversos filtres d’arena.

-Els filtres d’arena reben l’enfluent de l’arqueta de repartiment que passa
a través dels filtres d’arena, l’enfluent depurat es recull en conductes porosos en
el fons del filtre per ser conduïit al pou absorbent i/o síquia filtrant.

-Pou absorbent o síquia filtrant. Només es podrà efectuar l’abocament a
un pou absorbent o a una síquia filtrant si les aigües que s’han de filtrar al
terreny compleixen les següents condicions mínimes:

Materials decantables: 0,3 ml/l (mesurat a les 2 hores).
Permanganat de potassi (Km 04): 100 mg/l (mesurat sobre l’aigua super-

ficial).
DBOS: 25 mg/l (mesurat sobre l’aigua superficial).
La superfície filtrant no podrà ser inferior a 30 m2.
Si no es compleixen les condicions mínimes no es spodrà efectuar cap

abocament al terreny.
b)Estació depuradora individual.
Aquestes podran ser prefabricades i enterrades en el terreny. El seu siste-

ma de depuració podrà ser d’airejament prolongat mitjançant bufadors o d’aire-
jament prolongat mitjançant turbines que disposaran de digestors de desbasta-
ment, dipòsit d’oxidació, clarificador i/o decantació i abocament a pou absor-
bent o síquia filtrant.

Per poder efectuar l’abocament a un pou absorbent o síquia filtrant, les
aigües depurades hauran de complir les condicions especificades a l’apartat
anterior.

Capítol IX.- Establiments comercials i industrials, mercats i fires.

Secció primera: Establiments comercials i industrials.

Article 72.- L’obertura de tota classe d’establiments comercials, indus-
trials o de qualsevol tipus necessita la llicència municipal prèvia. També és ppre-
ceptiva en els asos de traspàs d’aquells establiments.

Un cop concedida l’obertura, els titulars dels establiments mantindran el
local en bon estat de conservació i neteja. Sempre hauran d’estar adaptats a les
normes higiènicosanitàries vigents. Amb aquesta finalitat, estan obligats a efec-
tuar les habilitacions que pertoquin d’acord amb aquestes normes; altrament
podran ser clausurats per l’autoritat municipal.

Els comerciants conservaran les voravies i els carrers en el tram que dóna
davant llurs corresponents negocis. No es podran llançar a la via pública resil-
dus de mercaderies ni netejar-hi utensilis o estris usats en l’activitat comercial.

Article 73.- Si per raons d’especialitat de l’activitat hi ha normes o condi-
cions particulars a complir, aquestes tindran sempre caràcter previ a l’autoritza-
ció municipal, i hauran de ser aportades per les persones interessades pels pro-
motors, llevat que existeixi precepte exprés que disposi el contrari.

Article 74.- Quan l’Ajuntament tingui coneixement d’una activitat comer-
cial o industrial que no estigui emparada per la preceptiva llicència municipal
d’obertura, l’Alcaldia n’atorgui l’autorització pertinent. Aquesta clausura serà
totalment independent de la sanció econòmica que correspongui aplicar per la
defraudació fiscal que suposa la manca de pagament dels drets i les taxes que
s’hagin causat.

Article 75.- Les activitats compreses en l’àmbit d’aplicació del Reglament
d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, estan subjectes als tràmits
i als requisits establerts a la dita normativa.
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Article 76.- Les persones que es dediquin a la venda distribució d’articles
alimentaris es presentaran dotades del vestuari adequat i compliran les condi-
cions higienicosanitàries d’acord amb la normativa vigent. 

Igualment hauran de tenir el corresponent certificat sanitari que n’acredi-
ti l’aptitud per a la venda productes alimentaris.

Article 77.- La venda ambulant es regula per les ordenances específiques
aprovades a l’efecte.

Article 78.- Les fires, els concursos i les exposicions que tinguin lloc en
el terme municipal requereixen l’autorització prèvia de l’Alcaldia.

En els locals o terrenys on s’hagin de realitzar aquests actes, els organit-
zadors adoptaran les mesures de seguretat, ornament i higiene adequades. Quan
els actes a celebrar requereixin, a més, l’autorització d’una altra autoritat o orga-
nisme distint de l’Alcaldia, els organitzadors hauran de proveirse’n i aportar-la
davant aquesta

Article 79.- Els actes esmentats a l’article anterior s’han de celebrar en tot
cas en als llocs assenyalats per l’Alcaldia i tenir el consentiment previ de l’amo,
si es tracta de propietat particular. Els promotors i els organitzadors seran els
encarregats de sol.licitar els permisos i les autoritzacions, i també els responsa-
bles dels danys causats, quan no adoptin les mesures de seguritat oportunes per
prevenir-los.

Article 80.- En cas que per al desenvolupament de l’activitat s’hagin d’en-
cendre fogates, els organitzadors han d’adoptar les mesures necessàries per evi-
tar qualsevol dany a la propietat pública o privada.

Article 81.- L’Ajuntament de Pollença facilitarà l’organització dels actes
multitudinaris que s’autoritzin la col.laboració necessària de la Policia Local, a
fi de mantenir i garantir el bon ordre i el normal desenvolupament de l’acte, i
també la tranquil.litat dels assistents.

Article 82.- Es absolutament prohibit disparar armes de foc, coets,
petards, traques, boles explosives i castells de focs artificials sense el permís
previ de l’Alcaldia. També és necessari el permís per a la elevació de globus
amb metxa o esponges enceses.

Les autoritzacions que expedeixi expressaran el lloc o llocs on es po fet i
les mesures de prevenció de sinistre i desgràcies personals que els organitzadors
de l’acte han d’adoptar, els quals seran responsables dels danys que es puguin
ocasionar.

Article 83.- Les barraques, parades, etc., s’instal.laran a les zones o llocs
assenyalats per l’Alcaldia, sempre després d’haver obtingut la llicència perti-
nent.

Article 84.- Les festes populars tradicionals requereixen, per a la seva
celebració, l’autorització de l’Alcaldia, la qual l’otorgarà, si s’escau, un cop
obtingudes per part dels organitzadors les autoritzacions prèvies que correspon-
guin a cada cas.

Capítol X.- Serveis socials. Promoció i reinserció socials.

Article 85.- L’Ajuntament de Pollença, si ho considera oportú, pot crear
centres assistencials destinats a atendre les necessitats, en matèria de serveis
socials, del residents del municipi, encaminats a atendres i promoure el benes-
tar de la família, de la infància i l’adolescència, de la vellesa, de les persones
amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials, la prevenció de total classe
de drogaaddiccions i la reinserció social dels afectats, les ajudes en situació
d’mergència social, etc.

Article 86.- El servei d’ajut a domicili es regula pel Reglament municipal
específic aprovat a l’efecte. 

Article 87.- A més dels establiments d’assistència social que pugui crear
l’Ajuntament, se’n poden autoritzar d’altres que es dediquin a aquest mateix fi
benèfic, simultàniament o complementàriament.

Article 88.- En especial, l’Ajuntament de Pollença fomentarà l’establi-
ment de centres assistencials que compleixin les finalitat següents: 

- guarderies infantils
- residències per a la tercera edat
- serveis d’assistència social domiciliària
- atenció a persones sense recursos
El règim dels serveis abans esmentats, llur organització i la forma de pres-

tació seran determinats d’acord amb els criteris municipals en cada matèria.
La prestació de serveis es regularà pel Reglament municipal d’ajut a

domicili.

Article 89.- Els residents en el municipi tenen preferència tant per a l’in-
grés a la permanència en els centres esmentats com per al dret a obtenir els ser-
veis assenyalats. Amb aquesta finalitat, en els acords organitzatius de tals ser-
veis s’establiran les normes que es considerin oportunes per a la protecció dels
residents.

Capítol XI.- Activitats culturals i esportives, temps lliure, turisme.

Secció 1ª Activitats culturals i esportives. Temps lliures.

Article 90.- L’Ajuntament de Pollença exercirà una política municipal
encabenada a aconseguir els objectius de garantir als ciutadans i a les entitats,
en igualtat de condicions, l’accés a serveis i activitats que complementin o
supleixin els establerts tant pel mateix Ajuntament com per altres entitats o orga-
nismes, en especial les referides a les àrees de:

-Esports
-Música
-Cultura
-Joventut
-Serveis socials
-Temps lliure

Article 91.- A l’efecte indicat a l’article anterior, l’Ajuntament promourà,
cooperarà i subvencionarà l’organització i realització de les activitats esmenta-
des, sempre que es facin dins l’àmbit territorial del municipi i no estiguin sub-
vencionades per altres organismes. En tot cas es respectaran els criteris d’inte-
rès general i llur dificultat d’execució.

Article 92.- A l’efecte d’aquestes Ordenances i sense perjudici de la capa-
citat de decisió de la corporació en cada cas concret, són considerats d’interès
general:

a) A l’Àrea de Cultura, qualsevol activitat cultural programada relaciona-
da amb les arts, les ciències, les lletres, en especial les d’animació socio-cultu-
ral destinades al foment de la creativitat d’artistes locals i de la participació de
la comunitat veïnal.

b) A l’Àrea de Música, les bandes i grups musicals integrats per veïns del
municipi, l’organitzaciói de recitals de música clàssica, de cançó, la formació de
corals, jazz i rock i música en general.

c) A l’Àrea de Joventut, les activitats d’animació sociocultural, tals com
setmanes de joventuts, animació en els centres d’ensenyança i concursos i expo-
sicions relacionats amb la joventut, i també programes i activitats que facilitin
la inserció social i la recuperació dels joves en aspectes de delinqüència, drogo-
dependència, etc., les activitats d’ocupació del tempos lliure, activitats d’estiu,
formació de monitors i animadors, revistes de joventut i qualsevol altra activi-
tat anàloga o connexa.

d) A l’Àrea d’Esports, l’organització d’actes i activitats esportives rela-
cionades amb la promoció de l’esport i, preferentment, els actes excepcionals o
de gran transcendència o tradició.

Secció 2ª. Turisme.

Article 93.- En defensa de l’interès general del municipi l’Alcaldia podrà
exigir dels propietaris de les finques:

a) La realització d’obres de reparació i conservació dels edificis, els murs
i les tanques que se trobin en mal estat o desmereixin estèticament el conjunt.

b) La demolició de barraques, cabanes, murs i, en general, les construc-
cions inadequades o antiestètiques que, en estat de deixades o de ruïna, hi hagi.

c) El bon estat de conservació de la pintura i l’habilitació exterior d’edifi-
cis, tanques, tendals, anuncis o instal.lacions.

d) La neteja de solars i zones comunes privades que continguin fems,
enderrocs o qualsevol tipus d’elements que desmereixin estèticament l’entorn.

e) L’habilitació de mostres, aparadors, rètols o altres elements visibles des
de la via pública.

f) La correcta policia en general de les platges, comprenent-hi la neteja i
ventilació de l’arena, evitar la presència de cans, animals domèstics o domesti-
cats, venedors ambulants, música a volum elevat, etc.

Article 94.- La creació d’albergs, càmping o instal.lacions semblants, fins
i tot en propietat privada, requereix la llicència municipal prèvia i el compliment
de la normativa legal establerta a l’efecte.

Article 95.- En general, no es pot realitzar cap activitat que causi molès-
ties al veïnat sense adoptar les oportunes mesures correctores. El Batle pot fer
ús de les facultats concedides pel vigent Reglament d’activitats molestes, insa-
lubres, nocives i perilloses de 30 de novembre de 1961 i disposicions concor-
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dants.

Article 96.- En defensa de l’interès general, i com a mesura especial de
protecció dels nostres visitants, l’Alcaldia arbitrarà les mesures necessàries per
tal d’evitar especialment durant la temporada d’estiu:

a) Que els venedors ambulants de qualsevol casta de génere, llevat que
tenguin llicència municipal expressa, exerceixin la seva activitat a la via i llocs
públics, o s’ofereixin serveis de qualsevol naturalesa no sol.licitats, molestant
amb la seva insistència o reiteració els turistes o els residents.

b) Que els venedors ambulants i persones que fan propaganda amb qual-
sevol mitjà vagin a les platges a fi de garantir l’assossec i el repòs dels banyis-
tes.

c) Que hi hagi empreses no autoritzades que organitzin excursions.
d) Que a les platges i llocs públics es facin funcionar aparells de repro-

ducció sonora que pertorbin la tranquil.litat.
e) Es considerarà una contravenció d’aquestes Ordenances qualsevol con-

ducta que atempti contra el que disposa aquest article.

Article 97.- L’Ajuntament de Pollença procurarà que totes les rutes del
municipi que tinguin interès turístic es trobin degudament retolades, d’acord
amb l’article 7 del Reglament Municipal de Normalització Lingüística (RNL)
de Pollença, no sols amb la denominació de la via, el lloc o la zona, sinó també
assenyalats els edificis d’interès, les vistes panoràmiques, els paissatges pinto-
rescs, etc. i altres dades que puguin ser d’utilitat per als nostres visitants.

Capítol XII.- Ensenyament.

Article 98.- Es obligatòria l’escolarització dels nins i nines fins als setze
anys.

Els pares o tutors dels nins en edat escolar son responsables que complei-
xin aquesta obligació.

Article 99.- L’Ajuntament de Pollença donarà suport als serveis del
Ministeri d’Educació en la lluita contra l’analfabetisme i, en aquest sentit, orga-
nitzarà campanyes de promoció cultural, concessió de beques per a estudis o
arts, etc., i col.laboració amb l’Administració de l’Estat i/o Autonòmica en altres
classes d’escoles de capacitació profesional i d’educació permanent. Promourà
i afavorirà el foment de l’ensenyament en la llengua Catalana, d’acord amb l’ar-
ticle 16 de RNL de Pollença.

Article 100.- Les activitats de promoció, assessorament i consulta en
matèria educativa s’exerciran amb la col.laboració de les altres administracions
a través del Consell Municipal d’educació de Pollença que integra els diferents
centres i estaments de la comunitat educativa del municipi.

Article 101.- La dinamització educativa, que integra l’activitat de coordi-
nació i promoció educativa i en especial el suport a alumnes amb dificultat d’a-
prenentatge, l l’exercirà l’Ajuntament a travès del Servei Municipal
d’Orientació Educativa (SMOE).

Article 102.- Quan en el municipi hi hagi escassesa de places escolars, tin-
dran preferència els habitants del terme sobre els d’altres municipals veins per
cobrir les vacants existents.

Capítol XIII.- Compliment i infracció.

Article 103.- Les persones a què es refereix l’article 3, sense distintció de
sexe, fur ni condició, estan obligades a l’exacta observança de les presents
Ordenances. També obliguen, en allò que l’afecta, l’Ajuntament de Pollença,
sense que aquest pugui dispensar individualment de llur observança.

Article 104.- Constitueix infracció d’aquestes ordenances tota acció o
omissió que contravingui o deixi sense compliment qualsevol de llurs disposi-
cions.

Article 105.- Les denúncies per contravenció al que s’ha preceptuat seran
formulades a través de comunicats de serveis o d’ofici davant l’Alcaldia per la
Policia Local u altre personal depenent de l’Ajuntament al qual correspongui, o
per qualsevol veí al qual es causi perjudici o que, mogut per l’interès públic,
presenti la corresponent denúncia per escrit. Aquesta denúncia s’ha de dirigir al
Batle i s’hi ha d’expressar les causes, el nom i llinatges i el domicili del denun-
ciant, amb les conseqüències conseqüents per a aquest si de les investigacions
que es practiquin, en resulta falsa la denúncia.

No obstant això, les denúncies per a serveis urgents es poden fer verbal-
ment davant qualsevol agent municipal o pel mitjà d’avís més ràpid per posar-
les en coneixement de l’autoritat municipal.

Article 106.- Quan la infracció denunciada o advertida es trobi expressa-
ment penada per la llei o per ordenances específiques aprovades per
l’Ajuntament, s’aplicarà el que estableix el precepte que regula el cas.

Les infraccions al que estableixen les presents Ordenances, llevat del que
disposa el paràgraf anterior, es castigaran amb multa variable dins els límits
específics que assenyala la legislació local aplicable a aquesta matèria.

Article 107.- Són d’aplicació a les presents Ordenances els terminis de
prescripció que assenyala el codi penal per a les faltes.

Article 108.- A més de la imposició de multes i altres sancions descrites
en aquestes Ordenances, en cas d’infracció es poden decretar segons correspon-
gui, les següentss mesures addicionals:

a) La suspensió de treballs d’execució d’obra, instal.lació o activitat que
es realitzin sense llicència.

b) Ordenar a l’infractor que, en el termini que s’assenyali, introdueixi a les
obres, les instal.lacions, els serveis, etc., les rectificacions que calguin per ajus-
tar-los a les condicions de la llicència, les disposicions de les Ordenances o altra
normativa legal d’aplicació.

c) Ordenar a l’infractor que, en el termini que es fixi, procedeixi a la repa-
ració dels danys causats, la reposició de les obres i les instal.lacions a llur estat
anterior o a la demolició del que s’hagi construit o instal.lat indefudament.

d) Disposar la reparació, la reposició o la demolició de les obres i
instal.lacions realitzades per part de l’Ajuntament, directament o indirectament,
a càrrec, en tot cas, de l’infractor.

e) Impedir els usos indeguts per als quals no s’hagi obtingut llicència o
que no s’ajustin a les seves condicions i a les disposicions de les Ordenances i
altres normes legals d’aplicació.

Article 109.- En cas d’incompliment de les ordres a què es refereixen els
apartats a), b), e), d) i f) de l’article anterior, i sense perjudici de l’adopció de
mesures per a llur execució subsidiària, poden imposar-se multes coercitives rei-
tirables per lapsus de temps suficients per al compliment del que s’ha ordenat.

Article 110.- Quan no hi hagi un procediment sancionador específic per a
la matèria de què es tracti s’observarà el que disposi la Llei 30/92 de 26 de
Novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en tot cas regiran els principis bàsics als quals s’ha de sot-
metre l’exercici de la potestat sancionadora de l’Administració establerts en el
Títol IX d’aquesta Llei.

Article 111.- Si no es fa efectiu el pagament de les multes en el termini
assenyalat per a la seva exacció es procedirà per via de constrenyiment.

Article 112.- Els interessats podran interposar contra les multes que impo-
si l’Alcaldia els recursos que autoritza la legislació vigent.

Contra aquest acord i modificació puntual dels articles 39, 57 i 60 de la
present ordenança es pot interposar directament recurs contenciós- administra-
tiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de
dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la publicació de la present
ordenança/reglament.

No obstant l’anterior, es pot exercitar si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent.

Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa-administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener,
de modificació de la Llei 30/1992, de 25 de novembre de règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

Pollença, 3 de setembre de 2010
EL BATLE, Joan Cerdà Rull.

— o —

Ajuntament de Santanyí
Num. 19749

Aprovat definitivament, perquè no se n’han presentat reclamacions, a
l’expedient núm 10/2010 de modificacions de crèdit del Pressupost de 2010, i
d’acord amb la legislació vigent, se’n publica el resum:

Denominació Augment
CRÈDIT

CAPITOL 1. Despeses de personal -
CAPITOL 2. Despeses corrents en béns i serveis 558.286,27
CAPITOL 3. Despeses financeres 5.500,00
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