
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.

4. Valoració de les propostes:

1) Millores del projecte i millores fora del projecte d’especial rellevància
per al municipi de Binissalem, fins a 100 punts.

2) Es valorarà la capacitat de resposta a qualsevol incidència o requeri-
ment que es pugui produir durant l’execució de les obres, fins a 100 punts.

3) Es valorarà amb 50 punts per cada trimestre de manteniment de la ins-
tal·lació, comptats a partir de la recepció de les obres.

4) Es valorarà amb 25 punts per cada treballador contractat que es troba
en situació d’atur per a l’execució d’aquesta obra. Es demanarà certificat d’em-
presa.

5. Pressupost.
a) El pressupost base de licitació te un import de 245.738,72 €.
b) De la quantitat anterior, correspon en concepte d’IVA: 33.895 €.

6 Garanties.
a) Provisional: 6.355,31€
b) Definitiva: 5 per 100 de l’import d’adjudicació.
c) Taxa: 0.5% de l’import d’adjudicació.

7 Obtenció de documentació.
a) Entitat: Ajuntament de Binissalem.
b) Domicili: Plaça Quartera, 3.
c) Localitat: Binissalem. Codi postal: 07350.
d) Telèfon: 971-88.65.58
e) Fax: 971-88.65.32.
f) Data límit per a l’obtenció de documentació i informació: el dia ante-

rior a la finalització del termini de presentació de proposicions.

8 Presentació d’ofertes.
a) Data límit de presentació: Finalitzarà als TRETZE dies naturals comp-

tats a partir del dia següent a la publicació de l’anunci al BOIB.
b) Documentació a presentar: L’especificada a la clàusula TRETZENA

del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació: Registre de l’Ajuntament.

9 Apertura d’ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de Binissalem.
b) Domicili: Plaça Quartera, 3
c) Localitat: Binissalem.
d) Data: El tercer dia hàbil següent a n’aquell en que acabi el termini

assenyalat per a presentar proposicions.
e) Hora: 12:00 hores.

10 Despeses de l’anunci.
A càrrec de l’adjudicatari.

Binissalem, 11 de març de 2010.
EL BATLE, Jeroni Salom Munar.

— o —

Num. 6158
Transcorregut el termini d’exposició pública de l’ ‘ORDENANÇA

MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES DE
VETLLADORS DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM’, sense que s’hagi
presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’ha transformat en defini-
tiu i es transcriu a continuació el text íntegre de l’esmentada Ordenança, tot això
en compliment de l’establert a l’article 70.2 de la LRBL, entrant en vigor una
vegada transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ
DE TERRASSES DE VETLLADORS

TITOL PRIMER. - DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte i àmbit d’aplicació.
La present Ordenança té per objecte establir el règim jurídic que ha de sot-

metre’s l’aprofitament de terrenys dintre del terme municipal, de domini públic

o de titularitat privada, mitjançant la seva ocupació temporal amb vetlladors i
ombrel·les que constitueixin complement de l’activitat que es ve exercint en
establiments d’hostaleria.

Art. 2.- Definicions.
A l’efecte de la present Ordenança, s’entendrà, en general, per terrassa,

aquella zona de sòl de domini públic o privat, susceptible d’aprofitaments rela-
cionats amb activitats pròpies de l’hostaleria, mitjançant la col·locació de taules,
cadires i ombrel·les, com zona d’extensió o ampliació de l’activitat que s’exer-
ceix dintre d’aquests establiments. Aquestes instal·lacions tindran en tot cas
caràcter temporal.

S’entén com vetllador el conjunt format per una taula i fins a quatre cadi-
res. La dimensió de la taula haurà d’ésser de 70 per 70 centímetres com a
màxim, o fins a 70 centímetres de diàmetre, de manera que l’ocupació no supe-
ri els 4 metres quadrats per velador.

Art. 3.- Prescripció general.
Amb caràcter general les instal·lacions se subjectaran a les prescripcions

que es refereix la present Ordenança quant a la seva ubicació, règim de distàn-
cies i protecció de l’entorn urbà, no permetent-se col·locar a l’entorn o a les pro-
ximitats, armassó tallavents, plàstics o qualsevol altre element que pugui difi-
cultar el trànsit de persones o pugui suposar un dany de les condicions estèti-
ques, això sense perjudici que si el mitjà urbà ho possibilita, es pugui realitzar
una instal·lació amb materials de qualitat, que haurà d’obtenir la corresponent
llicència segons la normativa urbanística.

Art. 4.- Beneficiaris.
Les instal·lacions temporals definides en la present Ordenança, només

s’autoritzaran als titulars d’establiments amb la corresponent llicència d’obertu-
ra que habiliti per a l’exercici de l’activitat d’hoteleria, en immobles o locals,
sempre que l’establiment comercial suporti l’exercici de l’activitat que es pre-
tén exercir en la via pública i quan la normativa estatal, autonòmica o local no
s’oposi a això.

Els titulars de les autoritzacions vindran obligats al pagament de les taxes
fixades en la corresponent ordenança fiscal, en funció de les circumstàncies de
cada cas.

L’ajuntament valorarà a l’efecte de l’atorgament, denegació o retirada de
la corresponent autorització, el comportament infractor del sol·licitant, les quei-
xes veïnals raonades, informes motivats dels serveis municipals competents,
així com totes aquelles circumstàncies d’interès general.

Art. 5.- Obligacions fiscals.
Els aprofitaments objecte de la present Ordenança estaran subjectes al

pagament de les taxes establertes en les respectives ordenances fiscals, en fun-
ció del tipus d’aprofitament i altres criteris en elles continguts, en els termes que
a continuació s’assenyalen:

- a) Terrenys de domini públic.
L’ocupació de terrenys de domini públic municipal, se subjectarà al paga-

ment de la taxa establerta per l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocu-
pació de la via pública amb vetlladors, i si escau per l’ordenança fiscal regula-
dora de la taxa per utilització del vol de la via pública mitjançant ombrel·les.

- b) Terrenys de propietat privada.
L’ocupació de terrenys de propietat privada se subjectarà, al pagament de

la taxa establerta per l’ordenança fiscal corresponent, reguladora de les taxes
d’activitats.

S’assimila al present suposat els aprofitaments de terrenys de propietat
privada amb servitud d’ús públic.

TITULO II. - DE LES INSTAL·LACIONS

Art. 6.- Condicions d’ubicació.
Les instal·lacions, haurien de complir les següents condicions:
1. Condicions generals.
La col·locació de vetlladors i ombrel·les en les vies públiques haurà en tot

cas de respectar l’ús comú general preferent de les mateixes. En conseqüència
no suposarà obstacle per al trànsit per als vianants ni podrà perjudicar la segu-
retat d’aquest o del tràfic rodat.

L’autoritat municipal competent denegarà la sol·licitud d’aquestes ins-
tal·lacions temporals en qualsevol dels següents supòsits:

- Que suposi perjudici per a la seguretat viària (disminució de la visibili-
tat, distracció per al conductor) o dificulti sensiblement el tràfic per als vianants.

- Que pugui incidir sobre la seguretat (evacuació) dels edificis i locals prò-
xims.

- Que impedeixi o dificulti greument l’ús d’equipaments o mobiliaris
urbans (bancs, fonts, cabines telefòniques, etc.).

El número de taules i cadires a autoritzar es determinarà pels Serveis
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Tècnics en cada cas concret, tenint en compte les dimensions de la façana del
local en qüestió, així com el lloc d’emplaçament (places, zones per a vianants,
etc).

A l’efecte del còmput de la superfície d’ocupació s’entendrà que una taula
amb 4 cadires ocupa 4 metres quadrats.

S’autoritzarà en terrasses instal·lades en la via pública la col·locació
d’ombrel·les fàcilment desmuntables que tinguin com a màxim un diàmetre de
3 metres o superfície equivalent i subjectes mitjançant una base de suficient pes
de manera que no suposi perill per als usuaris i vianants i que no es produeixi
cap deterioració del paviment.

2. En carrers:
Com a regla general, les terrasses se situaran a l’espai de la vorera al cap-

davant de façana dels establiments respectius. Per a la seva ubicació excedint de
la línia de façana haurà d’acreditar-se a més del compliment de totes les condi-
cions contingudes en aquest article, la no afecció als establiments enfront dels
quals es pretengui col·locar i la conformitat de les Comunitats de Propietaris de
les finques confrontants.

3. En places:
Únicament s’autoritzarà la col·locació de vetlladors a establiments amb

façana a la plaça o accés públic des d’ella. L’espai de la plaça susceptible d’uti-
lització per a les terrasses, respectant les condicions generals dalt expressades i
que en cap cas excedirà del 60% de la superfície vianant total, es distribuirà
entre tots els sol·licitants en funció del seu nombre i dels vetlladors sol·licitats,
en consideració conjunta.

4. Opció d’ocupació entre vorera i calçada:
En els casos que es pogués optar entre col·locar taules en vorera o calça-

da (en places d’aparcament), com a regla general haurà d’ocupar-se preferent-
ment la vorera, si bé l’Ajuntament es reserva el dret a decidir , en funció de les
circumstàncies, el lloc més convenient en cada cas.

5. Ocupació amb taules i cadires a la calçada, damunt aparcaments.
L’ajuntament, a través del Servei Tècnic podrà dictar les instruccions

complementàries que estimi oportunes per raons de tràfic, en desenvolupament
d’aquesta norma de l’ordenança, modificant fins i tot les dimensions de la
terrassa. No obstant això serà imprescindible un informe de la Policia Local,
previ a la llicència, indicant que es compleixen les condicions exposades en el
punt 6 de l’article 6 d’aquesta normativa, per a instal·lacions d’aquest tipus.

6. Amplària i longitud de la zona d’ocupació a la calçada.
L’amplària no excedirà en cap cas de 2 metres, ni de la línia d’aparcament

en els carrers que aquest es trobi senyalitzat horitzontalment, deixant sempre un
mínim de 3 metres de carril lliure en carrers de circulació rodada de sentit únic.

La longitud tampoc excedirà en cap cas la façana de l’establiment, si bé
podrà ampliar-se fins al citat límit màxim previ consentiment per escrit dels
veïns afectats.

Art. 7.- Condicions d’ordre estètic, higiènic, de neteja i ornat.
1. L’Ajuntament en determinades zones del poble que tenguin acreditat

valor artístic i monumental, o que per la seva especial rellevància ciutadana així
ho exigeixi la Comissió Tècnica pertinent, podrà imposar la prohibició que els
elements autoritzats incorporin missatges publicitaris. Igualment l’Ajuntament
podrà denegar la sol·licitud d’instal·lació quan resulti inadequada o discordant
amb l’entorn des de l’òptica d’una adequada estètica urbana.

2. A fi d’arribar a determinats objectius d’estètica i imatge urbanes en
espais o zones d’especial significació, podran establir-se convenis amb les enti-
tats explotadores de les terrasses en els quals es contingui el compromís de
millora de la qualitat, disseny i materials dels mobiliaris integrants de tots els
vetlladors a instal·lar en la zona que es consideri.

3. En les zones destinades a ocupació amb taules i cadires en calçada,
damunt aparcaments, les taules i cadires estaran separades físicament de la resta
de la calçada per jardineres en ambdós extrems i una gelosia de separació amb
la via de circulació. Aquesta, estarà subjecta al paviment mitjançant un sistema
d’ancoratge que permeti que no pugui caure.

A aquest efecte, haurien d’adoptar les mesures necessàries per a mantenir
neta la terrassa i el seu entorn, disposant dels corresponents elements de reco-
llida i emmagatzemant dels residus que poguessin generar-se, dipositant-los en
els contenidors i no deixant-los o abandonant-los en la via pública. Sent el titu-
lar de la terrassa responsable de la neteja dels residus que es generin per ells.

Art. 8.- Condicions de seguretat.

- En general
- Haurien d’efectuar-se ancoratges en el paviment en tots aquells elements

que siguin susceptibles de desplaçar-se o caure, evitant així possibles danys a
vianants.

- En zona d’ocupació de calçada.
- Com a mesura de seguretat, en les vies de circulació amb ocupació de

calçada i/o aparcament, es col·locaran bandes reductores de velocitat a una dis-
tància de 10 m des de l’inicio de les jardineres, sempre que l’informe de la
Policia Local així ho aconselli.

Art. 9.- Temporada d’exercici.
Els vetlladors de terrasses podran instal·lar-se durant el període comprès

entre el 1 de març al 31 d’octubre.

Si es sol·licita a l’Ajuntament es podran instal·lar provisionalment fora
d’aquest període. Tots els elements del mobiliari urbà que componen la terrassa
que s’instal·lin fora d’aquest període, hauran de ser retirats, de manera que, al
concloure la jornada, quedi absolutament buit el terreny públic cedit per a la ubi-
cació de la terrassa. El incompliment d’aquestes prescripcions podrà donar lloc
a la suspensió de la llicència.

En entorns d’interès històric, artístic, cultural i social, queden excloses de
l’article 9 les instal·lacions realitzades per a esdeveniments especials, temporals,
festes, etc.

Art. 10.- Horari d’exercici.
La instal·lació de vetlladors i ombrel·les quedarà subjecta al següent hora-

ri:
a) L’horari d’obertura serà a les nou hores.
b) L’horari de tancament serà:
- De diumenge a dijous, ambdós inclosos, fins a la 23.00 hores.
- Els divendres, dissabtes i vespres de dies festius fins a les 23.30 hores.

Durant els mesos de juliol i agost els establiments podran ampliar el seu
horari de tancament en trenta minuts.

En cap cas l’horari establert habilita per a excedir de l’horari màxim d’o-
bertura que l’establiment tingui autoritzat segons la seva categoria turística.

No obstant això i quan concorrin raons d’alteració de la pacífica convi-
vència o de molèsties als veïnats, l’ajuntament podrà reduir per a determinades
zones l’horari anterior i/o el nombre d’instal·lacions compatibilitzant els inte-
ressos en joc.

TITULO III. - OBLIGACIONS I PROHIBICIONS

Art. 11.- Prohibicions.
- Es prohibeix la col·locació a les terrasses de geleres, màquines expene-

dores de productes, màquines de jocs i similars.
- No es permetrà la col·locació de taulells o altres elements de servei per

a la terrassa a l’exterior, havent de ser atesa des del propi local.
Igualment, no es permetrà emmagatzemar o apilar productes o materials

al costat de terrasses amb vetlladors així com residus propis de les instal·lacions,
tant per raons d’estètica i decoro com d’higiene.

- La instal·lació i ús d’aparells de reproducció de música en aquestes
terrasses queda sotmesa a autorització prèvia, distinta de la qual possibilita la
col·locació dels vetlladors, en la qual es fixaran les condicions específiques
oportunes tals com horari, màxim nivell d’emissió acústica, etc.

Art. 12.- Obligacions.
Serà obligació del titular de la llicència d’ocupació l’estrica observança de

les condicions especificades en la llicència atorgada, de les dimanats de la pre-
sent Ordenança, i especialment:

- El manteniment de les terrasses i cadascun dels elements que les com-
ponen en les degudes condicions de neteja, seguretat i ornat. La zona ocupada
per la terrassa, haurà de mantenir-se en permanent estat de neteja, corresponent
al titular de la llicència la neteja de la superfície ocupada.

- Serà objecte de contínua vigilància per part del titular de l’activitat la no
alteració de les condicions d’ubicació dels elements autoritzats, tal com figura
en la llicència concedida.

- El titular de la llicència haurà de tenir en tot moment a la disposició dels
Agents de l’autoritat, la llicència per a l’exercici de l’activitat en els quals s’in-
dica el nombre de vetlladors i/o ombrel·les autoritzats i la seva col·locació con-
creta.

El titular de la llicència haurà de presentar document acreditatiu de la
pòlissa de responsabilitat civil i estar al corrent de pagament de la mateixa, de
l’establiment i de la terrassa en conjunt.
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TITULO IV. – REGIM JURÍDIC

Art. 13.- Tramitació de les peticions de llicències.
Les ocupacions temporals de terrenys definides en l’article 1 de la present

Ordenança, es subjectaran en tot cas a prèvia llicència municipal, que es conce-
diran excepte el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Les llicències es podran sol·licitar en qualsevol moment i hauran d’esser
renovades per terminis anuals.

Art. 14.- Període d’ocupació.
Les llicències d’ocupació de la via pública amb vetlladors i/o ombrel·les

es concediran per al període comprès entre l’1 de març i el 31 d’octubre.

Art. 15.- Documentació.
1.En les instàncies haurà de fer-se constar de forma detallada el següent:
- Si l’emplaçament proposat és espai de domini públic o privat.
- Plànol a escala, per duplicat, en el qual es consignin els costats de la

figura geomètrica que adopti la porció de terreny a ocupar i situació en relació
amb l’establiment que serveix, amb indicació dels elements de mobiliari, clas-
se, naturalesa, nombre, dimensions i col·locació d’aquests.

S’indicarà també la vorera i calçada existent, així com elements existents
en la via pública , tals com arbres, semàfors, papereres, fanals, armaris d’ins-
tal·lació de servei públic, contenidors d’escombraries, bancs, i qualssevol altres
que permetin conèixer l’espai lliure existent per a compatibilitzar la resta d’u-
sos permesos en la via pública amb la instal·lació pretesa.

- Fotocòpia de la llicència d’obertura. .
- Últim rebut pagat de l’Impost sobre Béns Immobles.
- Fotografia de façana del local i de la zona on es pretén instal·lar les tau-

les, cadires i altre mobiliari descrit en aquesta Ordenança.
2. Sense perjudici de l’obligació jurídica de resoldre, la no contestació de

la petició en el termini d’un mes, suposarà la seva desestimació a l’efecte de la
interposició dels corresponents recursos.

Art. 16.- Condicions generals de la llicència.
1. La llicència, s’atorgarà a qui ostenti la titularitat de la llicència d’ober-

tura de l’establiment d’hostaleria que limiti amb l’espai exterior que es pretén
ocupar. Aquesta llicència s’entendrà com complementària a la de l’establiment
limítrof a la terrassa, pel que podran ser objecte d’inspecció conjunta o separa-
da, afectant la decisió municipal a tot el conjunt o solament a la part correspo-
nent a la terrassa.

2. La llicència no podrà ser arrendada, subarrendada ni cedida directa o
indirectament en tot o en part.

3. Quan sorgissin circumstàncies imprevistes o sobrevingudes d’urbanit-
zació, així com d’implantació, supressió o modificació de serveis públics, l’a-
juntament mitjançant resolució motivada podrà revocar la llicència concedida
sense dret a indemnització alguna. Igual facultat arribarà en cas que l’activitat
autoritzada es derivin molèsties greus per al tràfic per als vianants, quan es pro-
dueixin queixes o reclamacions per part dels veïns degudament acreditades o
denúncies de Policia Local per molèsties de sorolls i per pertorbació del descans
nocturn.

4. Igualment podrà requerir-me la retirada temporal de les terrasses amb
motiu d’esdeveniments i obres municipals, pel temps que sigui necessari, sense
dret a indemnització alguna.

5. El fet d’haver estat titular de llicència en períodes anteriors no genera
per a l’interessa’t dret algun en posteriors peticions, ni vincula quant al nombre
d’elements autoritzats.

6. La llicència d’ocupació de via pública s’entén sense perjudici de l’e-
xistència de totes aquelles autoritzacions i llicències que siguin exigibles a l’es-
tabliment per a l’exercici de l’activitat de conformitat amb la normativa en
vigor.

TITULO V. - REGIM SANCIONADOR

Art. 17.- Classificació de les infraccions.
Les infraccions de les normes contingudes en la present Ordenança es

classifiquen en: lleus, greus i molt greus.
1. Faltes lleus:
- a) La instal·lació d’una terrassa mancant de la preceptiva llicència muni-

cipal sent susceptible de legalització.
- b) L’ocupació de major superfície de d’autoritzada en menys d’un 30%.

Aquest percentatge es calcularà sobre el nombre de vetlladors autoritzats.
- c) La vulneració del règim horari disposat per l’article 8.
- d) Col·locar els vetlladors fora del període autoritzat en la llicència.
- e) L’alteració en les condicions d’ubicació de vetlladors i/o ombrel·les

especificada en la llicència.
- f) Tot incompliment d’obligacions i vulneració de prohibicions establert

en la present Ordenança o contemplat en el títol autoritzatori, no qualificat
expressament com falta greu.

2. Faltes greus:
- a) La instal·lació d’una terrassa mancant de la preceptiva llicència muni-

cipal i sense possibilitat de legalitzar, per contravenir les condicions conforme-
ment a les quals es concedeixen aquest tipus d’instal·lacions.

- b) La reiteració per dues vegades en la comissió de faltes lleus.
- c) L’ocupació de major superfície de d’autoritzada en més d’un 30% cal-

culada sobre el nombre de vetlladors autoritzats.
- d) L’alteració en les condicions d’ubicació de vetlladors i/o ombrel·les

especificada en la llicència, quan d’això es derivi greu perjudici per al interès
públic o per a tercers.

3.Faltes molt greus:
- a) La reiteració en tres faltes greus.

Art. 18.- Sancions.
El incompliment de les prescripcions establertes en la present Ordenança,

serà constitutiu d’una infracció i determinarà, prèvia instrucció del corresponent
expedient sancionador, la imposició de les següents sancions que en cap cas
hauran de ser inferiors al benefici econòmic que la infracció hagi suposat per a
d’infractor.

- Faltes lleus: Amb multa de fins a 450 euros.
- Faltes greus: Amb multa de 451 a 900 euros.
- Faltes molt greus: Amb multa de 901 i revocació de la llicència conce-

dida.

Art. 19.- Compatibilitat de les sancions.
1. La sanció és compatible i independent de la legalització, si procedís, i

del pagament del preu públic i recàrrecs que procedeixin per l’aprofitament no
autoritzat.

2. Igualment, si la inspecció comprovés que s’està realitzant major apro-
fitament de l’autoritza’t, al marge del que resulti de l’expedient sancionador que
s’incoï i que s’obligui a l’interessa’t a ajustar la llicència a les condicions con-
formement a les quals li va ser atorgada, es procedirà a liquidar la taxa relativa
a l’excés, d’ocupació d’espai públic que correspongui al període que s’ha man-
tingut la instal·lació no autoritzada.

3. No es computarà com infracció continuada la comissió d’una pluralitat
d’infraccions tipificades pel mateix precepte, sancionant-se cadascuna d’elles
amb caràcter independent.

Art. 20.- Criteris de graduació.
En la imposició de sancions, s’haurà de guardar la deguda adequació entre

la gravetat de la infracció comesa i la sanció aplicada, havent-se de seguir per a
la graduació de la sanció a aplicar, els criteris continguts en la legislació sobre
procediment administratiu comú i els generalment admesos per la jurisprudèn-
cia.

Art. 21.- Defensa de l’usuari.
Pel que fa al servei que presten dits establiments als ciutadans, seran d’a-

plicació quant a les infraccions i règim sancionador la normativa reguladora de
les infraccions i sancions en matèria de defensa dels drets del consumidor.

Disposició final.
La present ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació

definitiva al BOIB.

El que es fa públic per general coneixement.

Binissalem, 12 de març de 2010.
El Batle, Jeroni Salom Munar.

— o —

Ajuntament de Calvià
Num. 6006

Després d’intentar durant dues vegades notificar a les persones i entitats
que s’assenyalen més avall els procediments d’investigació i liquidació respec-
te a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlua), procediments instruïts per l’oficina municipal gestora del citat
impost, i atès que no han pogut tenir efecte per causes no imputables a l’admi-
nistració tributària municipal, se cita els interessats o els seus representants per-
què en el termini de quinze dies naturals, comptats a partir de l’endemà d’haver-
se publicat aquest anunci, compareguin a l’esmentada oficina (Ajuntament de
Calvià - Secció de Gestió Tributària - Carrer de Julià Bujosa Sans, batle, 1 -
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