
AJUNTAMENT DE BINISSALEM
I L L E S  B A L E A R S

BAN

Juan Víctor Martí Vallés, com a Batle-President de l’Ajuntament de Binissalem

FAIG SABER 

Que per  tal  de protegir  la  Salubritat  Pública  en el  terme municipal  de Binissalem, 
afectada durant les Festes de Sant Jaume, per residus d’envasos de plàstic i de vidre, 
i de conformitat amb l’article 1.1r. del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s’aprova 
el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, en virtut del qual es permet als 
Ajuntaments la intervenció de l’activitat dels seus administrats quan existeix pertobació 
o  perill  de  pertorbació  grau  de  la  tranqui·litat,  seguretat,  salubritat  o  mortalitat 
ciutadanes, amb la finalitat de restablir-les o conservar-les. 

En compliment de l’article 3,5 de l’Ordenança municipal reguladora del consum indegut 
de begudes a la via pública i els Decrets de Batlia núm. 0564/19, 0565/19 i 0566/19 de 
dia 15 de juliol de 2019. 

VENC A DISPOSAR.

Primer –  Restringir els  transport  d’envasos  de  plàstic  i  de  vidre  amb  begudes 
alcohòliques en el perímetre assenyalat en el Plànol adjunt ( Annex I) de l’esmentada 
Ordenança.  Per  donar  compliment  a  aquesta  finalitat,  es  podran  confiscar 
preventivament aquelles que no procedeixin d’establiments d’hostaleria, els els horaris 
i dies següents: 

a) Del dia 15 al 25 de Juliol de 2019 de les 16:30 a les 07:00h. del dia següent. 

Segon  –  Establir  l’horari  de  tancament  habitual  dels  establiments  públics  de 
Binissalem, per les nits de Festa   dels dies 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26 i 27 de 
Juliol de 2019 de la següent manera: 

1. Restaurants,  Bars,  Cafès,  Cafeteries  i  similars,  l’horari  de  tancament  de 
l’establiment serà a la 01:00h.

2. Bars musicals, Pubs i similars l’horari de tancament de l’establiment será a les 
02:30h.

Segon bis. Autoritzar ampliar l’horari de tancament habitual dels establiments públics 
de Binissalem, per les nits dels dies 19, 20 i 24 de Juliol de 2019, de la  següent 
manera: 

1. Activitats musicals i altres actes que es realitzin en col·laboració o organització 
d’aquesta Corporació Local l’horari de cessament será a les 04:00h. 

2. Restaurants,  Bars,  Cafès,  Cafeteries  i  similars,  l’horari  de  tancament  de 
l’establiment serà a la 04:00h.
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3. Bars musicals, Pubs i similars l’horari de tancament de l’establiment será a les 
05:00h. 

Tercer –  Autoritzar  l’exoneració  del  compliment  dels  nivells  de  renou  admissibles 
establerts en el Capítol II de l’Ordenança relativa a la Protecció de l’Atmosfera davant 
la Contaminació per Renous i Vibracions, durant els dies 15 a 27 de Juliol de 2019 a 
les activitats musicals i altres actes autoritzats i/o organitzats  per aquest Ajuntament.

Tercer bis. Autoritzar la realització de tasques de neteja viària, generadores de renou, 
fora de l’horari habitual. 

Quart- Recordar  que,  de  conformitat  amb la  normativa  esmentada  ut  infra  queda 
prohibit: 

1. Llei  5/2018  de  3  de  maig,  de  prevenció  del  consum  de  begudes 
alcohòliques en la infància i en l’adolescència, i Llei 7/2013, de 26 de 
noviembre, de Règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats en 
les Illes Balears.

 La  venda  i  el  subministrament  de  begudes  alcohòliques  a 
menors d’edat

 Permetre el consum de begudes alcohòliques a menors d’edat. 
2. Ordenança municipal reguladora del consum indegut de begudes a la 

via pública. 
 El  consum  de  begudes  alcohòliques  en  la  via  pública  o  en 

espais públics. 
 La  pràctica  del  botelló.  S’entén  per  botelló  el  consum  de 

begudes alcohòliques i sense alcohol, no procedents de locals 
d’hosteleria,  en el  carrer  o en espais públics,  per un grup de 
persones quan, com a resultat de la concentració de persones o 
de l’acció del consum, es puguin causar molèsties al veïnatge o 
a les persones que utilitzen l’espai públic, o es pugui deteriorar 
la salubritat de l’entorn o provocar-hi situacions d’insalubritat. 

Les sancions per incompliment poden arribar a la quantitat  de 
750€.

3. Ordenança  municipal  reguladora  de  la  neteja  de  les  vies  publiques, 
instal·lacions publiques i de la recollida de residus urbans o municipals.

 Orinar en la via pública 
 Tirar  a  la  via  pública  qualsevol  tipus  de  residus  (  llaunes, 

papers, plàstics, xiclets, etc. )
Aquests s’han de dipositar a les papereres instal·lades per a tal 
finalitat. 
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