
1r. Iniciar el procediment sancionador en matèria mediambiental, que
haurà de sotmetre’s als tràmits i garanties previstos per als procediments de
caràcter sancionador, d’acord amb el Decret balear 14/1994, de 10 de febrer, i
el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, citats anteriorment. Per la qual cosa
s’estableix com a quantia inicial per a la sanció corresponent, la de 300 €, ate-
nent a la quantitat de líquids abocats.

AQUESTA SANCIÓ ES PODRÀ FER EFECTIVA, AMB UNA
REDUCCIÓ DEL 50%, DINTRE DELS 15 DIES HÀBILS SEGÜENTS A LA
NOTIFICACIÓ D’AQUESTA RESOLUCIÓ. NO OBSTANT AIXÒ, AQUES-
TA REDUCCIÓ IMPLICARÀ LA RENÚNCIA A PRESENTAR QUALSE-
VOL AL·LEGACIÓ, PEL QUE S’ENTENDRÀ FINALITZAT EL PROCEDI-
MENT SANCIONADOR, PRÈVIA RESOLUCIÓ.

2n. El procediment administratiu a seguir, tal com ja s’ha fonamentat ante-
riorment, serà el que regula el Decret balear 14/1994, de 10 de febrer.

3r. Designar com a instructor d’aquest procediment administratiu el sen-
yor Alexandre Pujol Enric, funcionari d’aquest Ajuntament. Si escau, es podrà
recusar aquest nomenament, amb els efectes previstos a l’article 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.

4t. Atorgar un termini de QUINZE DIES a l’interessat, la senyora
Magdalena Mª Elisabeth Bode, perquè, si escau, pugui presentar al·legacions i/o
proposar les proves que consideri oportunes. Si no es presenten al·legacions en
aquest període, la iniciació del procediment es podrà considerar com a PRO-
POSTA DE RESOLUCIÓ.

5è. Informar que de procedir voluntàriament a reconèixer la seva respon-
sabilitat en els fets denunciats, es resoldrà el procediment mitjançant la imposi-
ció de la sanció que procedeixi, la qual cosa determinarà la finalització del pro-
cediment, sense perjudici que pugui interposar els recursos pertinents. 

Amb aquesta finalitat, podeu comparèixer al Departament de Caixa, a l’À-
rea d’Intervenció d’aquest Ajuntament, on se us informarà de les formes de
pagament.

6è. Notificar a les persones interessades aquesta resolució.

Andratx, 16 de Febrer de 2012’

El que us comunic per als efectes oportuns. Aquesta Resolució és un acte
de tràmit no susceptible de ser recorregut sobre la base de l’article 107.1 de la
Llei 4/1999 de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Andratx, 19 de Març de 2012
El cinquè tinent de batle, delegat de les àrees de Medi Ambient,

Sostenibilitat, Patrimoni i Arxiu Municipal, José Ramón Baeza Corrales

————————————-

Intentada la Notificación por dos veces, y no habiéndose podido practicar
ésta a la Sra. Magdalena Mª Elisabeth Bode, con N.I.E.: X1910505X, de con-
formidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrati-
vo común, se procede a publicar el siguiente EDICTO en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Andratx, durante 15 días hábiles:

‘ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN
MATERIA MEDIO AMBIENTAL.

Esta Concejalía, examinadas las actuaciones que obran en el expediente
de referencia nº 3/2012,y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de
Alcaldía núm. 1.253/2.011, de 14 de junio, de delegación de competencias para
iniciar y resolver expedientes sancionadores en materia de medio ambiente y
sostenibilidad, en los artículos 6 y siguientes del Decreto balear 14/1.994, de 10
de febrero, por el que se aprobó el Reglamento regulador del Procedimiento a
seguir en la CAIB en materia sancionadora, en el artículo 13 y siguientes del
Real Decreto 1.398/1.993, de 4 de agosto, que aprobaba el Reglamento regula-
dor del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, y normati-
va concordante, ha adoptado la siguiente RESOLUCIÓN Nº 517:

ANTECEDENTES DE HECHO:
Mediante Acta de Inspección, emitida por el Inspector de Medio

Ambiente en fecha 29 de Septiembre de 2011, se denunciaba el vertido de aguas
procedente de piscina a la vía pública, en el domicilio de calle Puig de s’Espart
nº 24-01-C, del Término Municipal de Andratx. Es identificada como presunta

responsable de los mismos la Sra. Magdalena Mª Elisabeth Bode, con NIE:
X1910505X. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
El vertido de líquidos en la vía pública está tipificado como conducta que

puede ser objeto de reproche por el artículo 79 de la Ordenanza municipal regu-
ladora del uso de la red de alcantarillado de aguas residuales y pluviales, publi-
cada en el BOIB en fecha 6 de Junio de 2011, al considerar que ‘Son infraccio-
nes leves las vulneraciones de la presente Ordenanza cuando no estén tipifica-
das como graves o muy graves’. 

La referida infracción tiene la consideración de leve, según establece el
propio artículo 79 citado, siendo por tanto sancionable con una multa de carác-
ter pecuniario que puede oscilar entre la cantidad de 300 a 750 euros.

En méritos de todo lo anterior,

RESUELVO:
1º. Iniciar el oportuno procedimiento sancionador en materia medio

ambiental, que deberá someterse a los trámites y garantías previstos para los
procedimientos de carácter sancionador y recogidos básicamente en el Decreto
balear 14/1994, de 10 de febrero y en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, antes citados, estableciéndose como cuantía inicial para establecer la sanción
correspondiente, en su caso, la de 300 €, atendiendo a la cantidad vertida.

ESTA SANCIÓN SE PODRÁ HACER EFECTIVA, CON UNA
REDUCCIÓN DEL 50%, DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES SIGUIEN-
TES A LA NOTIFICACIÓN DE ESTA RESOLUCIÓN. No obstante, esta
reducción implicará la renuncia a presentar cualquier alegación, por lo que se
entenderá finalizado el procedimiento sancionador, previa resolución.

2º- El procedimiento administrativo a seguir, tal y como ya se ha funda-
mentado anteriormente, será el regulado en el Decreto balear 14/1994, de 10 de
febrero, por el cual se aprueba el Reglamento regulador del procedimiento a
seguir en el ejercicio de la potestad sancionadora en las Illes Balears.

3º.- Se designa instructor del presente procedimiento administrativo al Sr.
Alexandre Pujol Enric, funcionario de este Consistorio, pudiéndose, en su caso,
promover recusación contra el mismo con los efectos previstos en el artículo 29
de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre.

4º.- Se otorga un plazo de QUINCE DIAS al interesado, Sra. Magdalena
Mª Elisabeth Bode, con NIE: X1910505X, al objeto de que pueda, en su caso,
formular alegaciones y/o proponer las pruebas que considere oportunas. De no
formularse alegaciones en ese período, la iniciación del procedimiento podrá ser
considerada PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

5º.- Asimismo, se le informa formalmente que de proceder voluntaria-
mente a reconocer su responsabilidad en los hechos denunciados, se resolverá el
procedimiento mediante la imposición de la sanción que proceda, lo cual deter-
minará la finalización del procedimiento sin perjuicio que pueda interponer los
recursos pertinentes. 

Con esta finalidad, puede comparecer ante el Departamento de Medio
Ambiente de este Ayuntamiento, donde se le informará de las formas de pago
oportunas.

6º.- Notificar a los interesados la presente resolución.

Andratx, a 16 de Febrero de 2012.’

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos, significándole
que esta resolución es un acto de trámite no susceptible de ser recurrido en base
al artículo 107.1 de la Ley 4/1999 de 13 de Enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.

Andratx, a 19 de Marzo de 2012.
El Quinto Teniente de Alcalde, delegado de las áreas de Medio Ambiente,

Sostenibilidad, Patrimonio y Archivo Municipal, José Ramón Baeza Corrales

— o —

Ajuntament de Binissalem
Num. 5689

Transcorregut el termini d’exposició pública de l’ ORDENANÇA MUNI-
CIPAL REGULADORA DE LA NETEJA DE LES VIES PÚBLIQUES, INS-
TAL·LACIONS PÚBLIQUES I DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS
O MUNICIPALS, s’ha presentat una al·legació amb registre general d’entrada
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476/12 que ha estat resolta per plenari de dia 5 de març de 2012, es transcriu a
continuació el text íntegre de l’Ordenança, tot això en compliment de l’establert
a l’article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears, entrant en vigor una vegada transcorregut el termini previst
a l’article 113 de la mateixa Llei municipal.

El text definitiu queda redactat de la següent forma:

‘ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA DE LES VIES
PÚBLIQUES,INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES I DE LA RECOLLIDA

DE RESIDUS URBANS O MUNICIPALS

CAPÍTOL 1.- Disposicions Generals

Art. 1.- Aquesta ordenança presenta com a objectiu regular, partint de la
competència municipal, les següents activitats:

a) Neteja de les vies públiques.
b) Instal·lacions públiques
c) Recollida de residus urbans o municipals; utilització de recipients.
d) Recollides especials de productes diversos.

Art. 2.- En els casos no regulats en aquesta ordenança, però que per les
seves característiques o circumstàncies puguin estar compresos en el seu àmbit
d’aplicació, s’hi aplicaran per analogia les normes d’aquesta que tenguin simi-
litud amb el cas vist.

Els casos esmentats a l’article 1 que no es desenvolupin en aquesta orde-
nança serviran com a base de regulació futura.

CAPÍTOL 2.- Vies públiques i instal·lacions públiques.

Art. 3.- La neteja de la xarxa viària pública i instal·lacions públiques
(carrers, places, tant de trànsit rodat com de vianants,) i la recollida dels residus
procedents d’aquest seran efectuades pel servei de neteja o entitat autoritzada
amb la freqüència que es consideri convenient per a l’adequada prestació del
servei.

La neteja viària que facin els veïns davant la seva façana serà sempre
recomanable per mantenir el poble net.

Art 4.- La neteja de les vies, zones comunes, zones verdes, solars, etc. de
domini particular, s’haurà de fer per la propietat, la qual haurà de seguir les
directrius que dicti el servei de neteja per tal d’aconseguir uns nivells adequats.

Tot i això, si per qualsevol causa la neteja d’algunes d’aquestes vies o
zones particulars es deixa per als serveis municipals o entitat autoritzada, la pro-
pietat serà la responsable i estarà obligada a pagar la taxa que estableixi l’orde-
nança fiscal pertinent o les despeses sobrevingudes, que li seran imputades
directament.

Art. 5.- Les voravies i la resta de la xarxa viària publica tendran el tracta-
ment previst en l’art. 3. Tot i això es prega la col·laboració dels ciutadans per tal
que netegin els trams de voravia situats davant el seu habitatge i dipositin els
residus obtinguts dins el rebuig.

Art. 6.- Les operacions de neteja a les quals fa referència l’art. 4 s’hauran
d’efectuar atenent les directrius que l’autoritat municipal estableixi, per tal de
coordinar aquestes amb el servei de recollida de residus urbans o municipals.

Art. 7.-
a. No és permès tirar a la via pública cap tipus de residus (papers, plàstics,

xiclets, llaunes...) aquests, s’han de dipositar a les papereres instal·lades per a tal
finalitat. Tampoc no es poden tirar cap tipus de residus dels balcons, terrasses o
finestres i dels vehicles tant si estan en marxa com aturats.

b. No és permès col·locar cartells de publicitat a la via pública (si no és en
els espais especialment habilitats per a publicitat), i molt especialment a arbres,
façanes, contenidors, papereres i altre mobiliari urbà.

La propaganda manual i el repartiment domiciliari de publicitat es regirà
per la vigent Ordenança Municipal de Publicitat Dinàmica.

Art. 8.- No es pot dur a terme cap activitat que pugui embrutar les vies
públiques, i de forma especial, l’elaboració de formigó o similars, rentar i nete-
jar els vehicles o arreglar-los, ni pel personal dels tallers o de les obres, ni pels
particulars, ni tampoc manipular o seleccionar els residus sòlids urbans.

Especialment es prohibeix orinar a la via pública, així com vessar aigües
brutes o netes, i/o aigües procedents d’aparells de refrigeració o anàlegs.
Tampoc es poden vessar alcohols, pintures, líquids inflamables, grasses proce-
dents de carnisseries, olis vegetals ni industrials, ni cap de les substàncies, mate-
rials o productes inclosos dins l’Annex únic del Reglament municipal sobre l’ús
de la xarxa de clavegueram sanitari, o assimilable als esmentats. No és permès

tirar o dipositar a la via pública els residus resultants de podar o netejar jardins,
patis o terrasses; aquestes no es podran dipositar als contenidors o a la via públi-
ca sinó que s’hauran de portar al Punt Verd, excepte per a poques quantitats de
restes de jardineria i vegetals que es regularà segons l’art. 22 d’aquesta orde-
nança.

Art.9.- La neteja dels mostradors, portes o cortines dels establiments
comercials es durà a terme de manera que després quedi neta la via pública.

Art. 10.- Els propietaris i conductors dels vehicles que transportin terra,
enderrocs, materials polsegosos, formigó, asfalt o qualsevol altra matèria que
quan es vessi embruti la via pública i/o que, com a resultat pugui ocasionar
danys a terceres persones, hauran de prendre totes les mesures necessàries per
tal d’evitar-los. Si es vesassin, han de recollir-los immediatament.

Abans de sortir de les obres situades dins el cas urbà s’hauran de rentar els
baixos i les rodes dels vehicles per tal d’evitar que embrutin les vies públiques.
Les empreses constructores i els propietaris dels vehicles seran els responsables
de complir o de fer complir el que determina aquest article.

Art. 11.- Les persones encarregades o concessionàries de quioscos, para-
des a la via pública i els propietaris de cafès, bars i establiments anàlegs, que
l’ocupin amb taules, cadires, estan obligades a mantenir net l’espai on es des-
envolupa la seva activitat i els seus voltants durant l’horari en què aquesta es
dugui a terme, i a deixar-lo tal i com l’hagin trobat, un cop finalitzada.

També hi resta obligada la gent que realitzi activitats als mercats munici-
pals. Aquests hauran de deixar les deixalles dins bosses i els cartons fermats per
facilitar la recollida al personal de neteja. Es obligatori destriar paper i cartró,
envasos, vidre i orgànica. El rebuig es dipositarà a la bossa vermella municipal,
de 10 o 25 litres a escollir, destinada per aquest ús, d’acord amb el que disposa
la corresponent ordenança fiscal.

Els propietaris de cafès, bars i establiments anàlegs no podran en cap cas
emmagatzemar les taules i cadires en la via pública. S’exceptua d’aquesta pro-
hibició, l’emmgatzement durant els dies de festes patronals o d’Es Vermar.

Les taules, una vegada emprades pels usuaris, hauran de quedar-se nete-
jades i lliures dels estris i objectes propis de l’activitat (tassons, plats, torcabo-
ques, botelles, diaris o revistes, cendrers, etc)

Les taules hauran de disposar de cendrers, els quals s’hauran de netejar
després d’ésser utilitzats. Els propietaris dels bars o establiments anàlegs que
ocupin la via pública hauran de tenir les taules i cadires ben disposades i orde-
nades.

Els seus titulars, i també els titulars d’establiments comercials caracterit-
zats per la venda d’articles les característiques dels quals siguin susceptibles de
produir deixalles o residus no desitjats, hauran d’instal·lar pel seu compte i
càrrec les papereres necessàries a la seva façana exterior. L’Ajuntament n’indi-
carà el tipus, seguint les directrius o suggeriments dels serveis municipals de
neteja. La recollida dels residus dipositats en aquestes papereres anirà a càrrec
del servei de neteja o entitat autoritzada.

Art. 12.- Les persones o empreses que realitzin, prèvia autorització muni-
cipal, obres a la via pública amb motiu de canalitzacions, tapat de cales, refor-
mes i obres en general, hauran de retirar la runa i els enderrocs en el termini de
les 48 hores següents a la finalització dels treballs; mentrestant els hauran de
deixar totalment senyalitzats i degudament disposats en saques o contenidors
destinats a aquesta finalitat concreta, per tal de no entrebancar la circulació ni
de vianants ni de vehicles. L’eliminació d’aquest tipus de residus seguirà les
directrius de les ordenances sectorials corresponents. En cas d’incompliment,
podrà procedir-se a la seva recollida i transport, i es passarà el càrrec correspo-
nent a l’interessat, això independentment de les sancions que pugui provocar. Si
el termini no és suficient el peticionari ho farà saber al servei en un termini
màxim de 48 hores.

A les obres on es produeixin quantitat d’enderrocs superiors a 1 m3, les
empreses hauran d’utilitzar -per al seu emmagatzement a la via pública- conte-
nidors adequats i amb sistema de tancament per tal que no vegin els materials
emmagatzemats. Els esmentats contenidors no podran ser utilitzats per diposi-
tar-hi productes o residus que es puguin descompondre o causar males olors.
Haurà de figurar obligatòriament en el contenidor o sacs d’obra la identificació
de l’empresa transportadora. Enderrocs inferiors a 1 m3 es podran tirar en el
Punt Verd previ pagament de la taxa establerta a l’efecte en sacs de 10 litres.
Com a màxim es podran lliurar 5 sacs a la setmana.

Els promotors i/o constructors hauran d’ubicar els materials de construc-
ció, als llocs autoritzats per la policia local o brigada municipal en el moment
de la sol·licitud d’ocupació. Aquests materials hauran d’estar disposats de tal
forma que els fenòmens atmosfèrics o altres circumstàncies no puguin escam-
par-los.

Les activitats pròpies dels mestres d’obra que tenguin incidència a la via
pública (transports, restauració o acabaments de façanes, reparació de teulades,
o similars) s’hauran de fer de la forma més ràpida possible i posant les mesures
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necessàries per evitar la brutícia a la via pública.
En tot cas i en tots els supòsits, una vegada finalitzada l’activitat es dei-

xarà la via pública en les mateixes condicions anteriors a l’ocupació i/o activi-
tat.

Art. 13.- Acabada la càrrega i descàrrega de qualsevol vehicle, el personal
d’aquest haurà de netejar les voravies i calçades que hagi embrutat durant l’o-
peració i haurà de retirar de la via pública els residus abocats.

Els propietaris dels vehicles seran els responsables d’incompliment d’a-
quest precepte, i, en cas que aquests no fossin reconeguts, ho seran subsidiària-
ment els titulars dels establiments o finques on hagi estat efectuada la càrrega i
descàrrega.

Art. 14.- El personal d’establiments o llocs industrials que utilitzin per al
seu servei vehicles de tracció mecànica, o els estacionin temporalment a la via
pública, hauran de netejar degudament l’espai ocupat per aquests.

Aquest precepte és també aplicable als espais reservats per a l’estaciona-
ment de camions i autocars de lloguer; els seus propietaris seran responsables
de la infracció.

Els vehicles que es considerin abandonats tant a zones urbanes com rústi-
ques, tindran la consideració de residus i hauran de ser eliminats conforme indi-
ca la normativa vigent. En cas d’incompliment, l’Ajuntament podrà adoptar les
mesures adients sense perjudici de carregar les despeses als particulars respon-
sables.

Art. 15.- No es permet deixar els excrements que puguin produir els cans
o animals de companyia en els espais lliures públics o privats de concurrència
pública. Els propietaris o posseïdors d’aquests hauran de procedir, sota la seva
única i exclusiva responsabilitat, a la recollida dels excrements mitjançant els
enginys o estris que considerin adequats i que hauran de dur ells prèviament; els
hauran de dipositar en els recipients o contenidors de residus urbans o munici-
pals autoritzats per les ordenances municipals de neteja; el seu compliment serà
comprovat pels agents de l’autoritat municipal i/o funcionaris competents. Així
mateix és totalment prohibit passejar qualsevol tipus d’animal als parcs infantils
i zones públiques d’esplai degudament senyalitzades. En el cas d’incompliment
la responsabilitat total serà del propietari i podrà tenir com a conseqüència la
confiscació de l’animal per l’autoritat municipal competent i el seu trasllat a un
recinte municipal apropiat i l’abonament de la quantitat estipulada en l’orde-
nança fiscal de recollida d’animals, tot allò sense perjudici de l’aplicació de la
normativa de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà vigent.

Els conductors de vehicles de tracció animal i els cavallistes són obligats
a netejar les defecacions que damunt la calçada puguin ser realitzades per l’ani-
mal de tracció. Seran responsables de l’incompliment d’aquest precepte els pro-
pietaris dels animals i subsidiàriament les persones que els menin.

CAPÍTOL 3.- Finques, habitatges i establiments

Secció 1º.- Operacions de neteja.

Art. 16.- Els propietaris de finques, habitatges i establiments estan obli-
gats a tenir sempre netes les diferents parts dels immobles que siguin visibles
des de la via pública, de manera que s’aconsegueixi una uniformitat en la seva
estètica d’acord amb el seu entorn urbanístic. Aquesta obligació afecta també els
solars no edificats, que s’han de tancar i conservar nets d’herbes, deixalles i resi-
dus en general; queda totalment prohibit abocar qualsevol tipus de residu en el
solar; en el cas de no respectar aquesta prohibició el propietari o propietaris
seran sancionats per l’autoritat competent. La feina de neteja i tancament del
solar podrà ésser realitzada per personal municipal autoritzat i les despeses ani-
ran a càrrec del propietari.

Secció 2ª.- Recollida de residus sòlids urbans.

Art. 17.- Són residus urbans o municipals els generats als domicilis parti-
culars, comerços, empreses, indústries, oficines o serveis, i també tots aquells
que no tenguin la qualificació de perillosos i que per la seva naturalesa o com-
posició puguin ser considerats com els produïts als interiors, llocs o activitats.

Així mateix seran també considerats residus urbans o municipals, de
caràcter especial els següents:

a. Residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, llevat
de la rama i el material verd.

b. Mobles, estris grossos que tenen la consideració de residus volumino-
sos.

c. Vehicles abandonats.

Pel que fa a la recollida domiciliària, es consideren usuaris del servei els
propietaris o llogaters de:

a) Habitatges unifamiliars

b) Edificis de més d’un habitatge sempre i quan constitueixin, amb totes
les condicions, una comunitat en propietat horitzontal.

S’inclouen en aquest epígraf les normes que han de complir els usuaris del
servei de recollida de residus urbans, tant si són de caràcter domiciliari com
industrial, de serveis, etc.

Art. 18.- La recollida de residus urbans o municipals (a excepció dels
especials) és establerta per l’Ajuntament amb la freqüència que cregui oportuna
i a l’hora que es determini. Qualsevol canvi d’horari i freqüència es farà públic
amb l’antelació suficient.

La recollida es realitzarà segons calendari de la Mancomunitat des
Raiguer o Decret de Batlia.

En els edificis que tenguin més d’un habitatge, es considera que el servei
es presta als diversos propietaris sempre que constitueixin una comunitat, tant si
existeix només físicament com si es troba legalment constituïda.

Els organitzadors d’actes i activitats prendran les mesures necessàries per
a evitar l’embrutament de les vies i espais públics; en cas d’incompliment,
l’Ajuntament podrà carregar sobre ells les despeses derivades de la neteja.

Art. 19.- Els residus urbans o municipals seran recollits porta a porta dins
el nucli urbà i els de fora vila hauran de dur els residus al Punt Verd; qui els
dipositi haurà de respondre de qualsevol perjudici que es produeixi per causa
d’aquells, independentment de les accions a les quals pugui donar lloc. Queda
completament prohibit el lliurament de tot residu fora d’aquest sistema de reco-
llida (porta a porta o el punt verd segon normativa de funcionament), tant en sòl
urbà com en sòl rústic.

El rebuig es dipositarà a la bossa vermella municipal, a escollir entre
bossa de 10 o 25 litres, destinada per aquest ús, d’acord amb les especificacions
establertes a la corresponent ordenança fiscal.

Art. 20.- Els propietaris de residus perillosos són obligats a entregar-los a
un gestor de residus per a la seva valoració o eliminació, a participar en un acord
voluntari o conveni de col·laboració que comprengui aquestes operacions, d’a-
cord amb allò que preveu la normativa vigent relativa al transport de mercade-
ries perilloses i segons el que disposa l’article 41 del Reial Decret 833/1988 o
norma que el substitueixi.

El propietari dels residus està obligat a complir les obligacions que esta-
bleix la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, el Reial Decret 833/1988, pel
qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, bàsica de resi-
dus tòxics i perillosos i el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es
modifica l’esmentat reglament. Segons el que estableix l’article 15 del RD
833/1988, es pot fer un magatzematge temporal dels residus per un període
màxim de 6 mesos, en contenidors completament separats pels diferents tipus i
diferenciades les distintes zones d’emmagatzematge.

Qualsevol residu potencialment reciclable o valorable s’haurà de destinar
a aquestes finalitats i s’haurà d’evitar que sigui eliminat en la mesura que sigui
possible. El propietari de residus està obligat a pagar els seus corresponents
preus de gestió.

Art. 21.- Cap tipus de residu sòlid podrà ésser evacuat per la xarxa de cla-
vegueram. No és permesa la instal·lació de capoladors domèstics que per les
seves característiques evacuïn els productes capolats a la xarxa de sanejament;
tampoc no es poden evacuar per la dita xarxa, alcohols, pintures, líquids infla-
mables, grasses procedents de carnisseries, olis vegetals ni industrials, ni cap de
les substàncies, materials o productes inclosos dins l’Annex únic del Reglament
municipal sobre l’ús de la xarxa de clavegueram sanitari, o assimilable als
esmentats. Els responsables correran a càrrec amb les despeses de neteja i altres
derivades d’aquest incompliment.

Art. 22.- L’Ajuntament podrà exigir que els fems es dipositin dins els reci-
pients que s’estableixin per a cada tipus de residu. Per a la fracció orgànica s’u-
tilitzaran bosses compostables i el poal del compost (mai bosses de plàstic
comercials); per a poques quantitats de restes de jardineria i vegetals s’utilitza-
ran bosses compostables o es fermaran amb un cordell.

Per als envasos es farà servir la bossa groga reutilitzable o bosses de plàs-
tic.

Per al paper-cartró s’utilitzaran bosses de paper, capses de cartró o es fer-
marà amb un cordell (mai bosses de plàstic comercials).

Per al vidre s’utilitzarà el poal o bosses sense fermar.
Tots els usuaris del servei que generin un volum alt de residus sòlids

urbans podran utilitzar contenidors de més cabuda sempre que comptin amb el
vist-i-plau municipal.

Art. 23.- Els propietaris o persones que aquests designin s’ocuparan de
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dur a terme les operacions de neteja que exigeixin els recipients i contenidors
particulars; l’incompliment d’aquesta obligació serà sancionat.

Art. 24.- Els residus de centres sanitaris procedents de quiròfans, cures,
etc. hauran d’estar correctament envasats, per a la qual cosa s’hauran d’emprar
recipients especials. La recollida d’aquests recipients es farà per gestor autorit-
zat. Els residus seran separats dels de menjadors, o d’habitatges, etc.

El fet de no complir aquesta obligació serà sancionat amb multes diàries
fins el moment que es compleixi la norma.

Secció 3ª.- Forma de recollida dels residus sòlids urbans.

Art. 25.- Duran a terme la recollida dels residus sòlids urbans els operaris
designats pel servei de recollida.

El personal del vehicle col·lector corresponent haurà de buidar el contin-
gut dels recipients al camió, els haurà de dipositar buits al lloc on estaven i haurà
de posar les tapadores als poals; Els operaris hauran de netejar la brutor que hi
hagi sobre les voravies o la via pública en el cas que els recipients trabuquin.

Els propietaris d’animals que morin a la via pública, hauran de retirar-los.

Art. 26.- Els recipients utilitzats o les bosses, s’hauran de col·locar a la via
pública ben acostats a la façana del propi domicili, sense que dificulti el pas de
vianants o de vehicles; o al lloc assenyalat per l’autoritat municipal.

Els objectes de vidre, llauna o els construïts amb materials inorgànics que
puguin provocar ferides o danys al personal que els manegi, hauran d’ésser
dipositats -per tal d’evitar aquests perjudicis- dins recipients especials autorit-
zats.

L’incompliment del que estipula aquest article serà sancionat amb les
multes que estableixi aquesta ordenança, sense perjudici d’altres responsabili-
tats a què pugui donar lloc.

Art. 27.- A les zones rústiques la recollida de residus urbans o municipals
s’haurà de complir les normes generals d’aquesta ordenança, molt específica-
ment les que a continuació es presenten:

a) Els residus urbans o municipals s’hauran de dur directament per l’u-
suari al Punt Verd degudament separada segons la normativa del recinte en les
diferents fraccions (paper i cartró, vidre, envasos, fracció orgànica, rebuig i
altres tipus de residus especials o perillosos com piles, fluorescents, medica-
ments...).

L’horari del Punt Verd es determinarà per decret de Batlia, i se li donarà
la publicitat suficient als efectes del seu general coneixement.

b) El Punt Verd és un lloc de dipòsit de residus per a particulars; els qui
exerceixen activitat empresarial, industrial, comercial o econòmica en general
han d’entregar els residus d’aquesta activitat als gestors de residus que contrac-
tin personalment.

La recollida de fems als contenidors de fora vila (situats al Foro de
Mallorca, Can Arabí, Biniagual i el Vivero) es limitarà a la recollida d’orgànica
en els horaris i dies que es comunicaran en temps. Quedarà terminalment pro-
hibit el lliurament de fems en aquests contenidors per part de la resta de pobla-
ció no autoritzada.

Art. 28.- Quan és sol·liciti llicència per a edificis i urbanitzacions noves o
quan es presenti el projecte hauran de tenir especificacions i requisits tècnics de
disseny i execució que facilitin la recollida selectiva dels residus mitjançant la
seva separació: fracció orgànica, paper i cartó, vidre, envasos lleugers, deixalles.

Art. 29.- Quan els residus urbans, per la seva naturalesa i segons opini el
servei de recollida, puguin ser tòxics, perillosos, inestables o de característiques
especials, s’exigirà al productor o posseïdor d’aquest que, abans d’haver de pro-
cedir a la seva recollida, realitzi un tractament per tal d’eliminar o reduir tant
com sigui possible aquestes característiques o que es dipositin en la forma i lloc
adequats. En tot cas l’Ajuntament o la Mancomunitat del Raiguer l’informaran
dels gestors autoritzats per a residus perillosos del Govern de les Illes Balears.

Art. 30. - Els establiments, comerços i locals públics o privats on es pro-
dueixin quantitats considerables de residus s’hauran d’atendre a les normes i
suggeriments del servei de recollida o personal autoritzat. L’incompliment d’a-
quest article pot suposar el tancament temporal de l’establiment sense perjudici
de la infracció corresponent.

Secció 4ª.- Recollides de residus especials,

Art. 31.- Està prohibit dipositar els enderrocs procedents de qualsevol
classe d’obres a la via pública i/o dins els recipients destinats a la recollida de
residus.

Art. 32.- Els transportadors hauran de justificar sempre, a petició de l’au-

toritat, el lloc de l’abocament d’enderrocs o d’altres materials de rebuig.
Secció 5ª.- Recollida de mobles, estris inútils i voluminosos, animals

domèstics morts i vehicles abandonats.

Art. 33.-
a) Les persones que desitgin desfer-se de mobles o estris inútils de gran

volum, ho podran fer mitjançant el servei de recollida o personal autoritzat, prè-
via petició dels interessats. S’ha de telefonar a les oficines de l’Ajuntament per
concretar la recollida; els residus s’hauran de dipositar al carrer el vespre ante-
rior a la recollida (com a màxim es podran treure 3 residus voluminosos per
domicili). Tot i això, podran ser traslladats directament per l’usuari al Punt Verd
o lloc que l’Ajuntament designi.

b) No es recolliran restes d’obra ni residus procedents d’activitats indus-
trials o comercials.

c) Està prohibit tirar, abandonar, dipositar cap tipus de residus urbans o
municipals de caràcter especial (mobles o estris inútils de gran volum) a la via
pública.

d) Pel que fa als vehicles abandonats, serà considerat el seu abandonament
en els següents casos:

1) Quan hagin passat més de dos mesos des de que el vehicle s’hagi duit
al dipòsit després de la seva retirada de la via pública per l’autoritat competent.

2) Quan estigui estacionat durant un període superior a un mes en un
mateix lloc i presenti desperfectes que no facin possible el seu desplaçament per
mitjans propis o li faltin les plaques de matriculació. En aquest cas serà tractat
com a residu urbà d’acord amb la normativa ambiental corresponent.

En el cas vist a l’apartat 1) i els vehicles que, tot i tenir indicacions d’a-
bandonament, mantinguin la placa de matriculació o disposin de qualsevol indi-
cació o marca visible que permeti la identificació del seu titular, aquest serà
reclamat passats els corresponents terminis, per tal que en el termini de 15 dies
retiri el vehicle del dipòsit, tenint sempre en compte que -en cas contrari- serà
considerat com a residu urbà.

Igual consideració tindran els vehicles abandonats a zona rústica. En cap
cas es permet l’emmagatzematge de vehicles a zona urbana o rústica que no
compti amb la llicència d’activitat corresponent.

Els particulars responsables que incompleixin aquesta norma hauran de
fer-se càrrec de les despeses de transport i eliminació en el cas de que les supor-
ti l’Ajuntament en primera instància.

CAPÍTOL IV. - Règim jurídic.

Secció 1ª.- Procediment.

Art. 34.- El procediment el comença d’ofici la pròpia administració muni-
cipal en funció de l’activitat inspectora i de comprovació pròpia de la seva com-
petència o a instància de part, mitjançant la corresponent denúncia al que pre-
veu aquesta ordenança. Aquest procediment es regirà pel que disposen la nor-
mativa de Procediment Administratiu i el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.

Art. 35- Qualsevol persona natural o jurídica pot presentar una denúncia
a l’Ajuntament per qualsevol infracció de la present ordenança. Si és temerària-
ment injustificada la denúncia, les despeses que origini la inspecció aniran a
càrrec de la persona denunciant. S

Secció 2ª Infraccions i sancions.

Art. 36.- Les infraccions dels preceptes d’aquesta ordenança seran san-
cionades per la Batlia a proposta de l’instructor Les sancions aplicades a aques-
tes infraccions seran entre 50 i 1000 euros, segons el precepte vulnerat; sense
perjudici de l’anterior, la sanció imposada podrà augmentar-se fins al tres-cents
per cent en cas de concurrència especial de les agreujants qualificades de perju-
dici econòmic provocat, grau d’incidència mediambiental o perillositat o alarma
social provocada; en l’aplicació de les sancions és tendrà en compte el grau de
culpabilitat, l’entitat de la falta comesa, reincidència, intencionalitat i altres cir-
cumstàncies pal.liants o agreujants que es puguin presentar.

Els responsables de les infraccions correran a càrrec amb les despeses de
neteja i altres derivades de l’incompliment.

Les despeses pròpies derivades de l’incompliment dels preceptes d’a-
questa Ordenança no tindran la consideració de multa sinó d’obligació pendent
de satisfer pel particular i seran exigibles des del moment de la seva determina-
ció.

La responsabilitat de les infraccions serà dels qui per acció o omissió
siguin considerats autors de les mateixes; també serà d’aplicació el règim de res-
ponsabilitat establert per la normativa de residus i de procediment administratiu
general.

102 BOIB Num. 44 27-03-2012



Art. 37.- Aplicació de les sancions als preceptes vulnerats.
Per vulnerar l’article 4 multa de 50 a 200 €
Per vulnerar l’article 7 apartat a) multa de 50 a 100 €
Per vulnerar l’article 7 apartat b) multa de 50 a 200 €
Per vulnerar l’article 8 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 9 multa de 50 a 100 €
Per vulnerar l’article 10 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 11 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 12 multa de 50 a 1000 €
Per vulnerar l’article 13 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 14 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 15 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 16 multa de 50 a 600 €
Per vulnerar l’article 18 multa de 50 a 200 €
Per vulnerar l’article 19 multa de 100 a 900 €
Per vulnerar l’article 20 multa de 200 a 900 €
Per vulnerar l’article 21 multa de 50 a 900 €
Per vulnerar l’article 22 multa de 50 a 200 €
Per vulnerar l’article 23 multa de 50 a 200 €
Per vulnerar l’article 24 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 25 multa de 50 a 600 €
Per vulnerar l’article 26 multa de 50 a 200 €
Per vulnerar l’article 27 apartat a) multa de 50 a 200 €
Per vulnerar l’article 27 apartat b) multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 28 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 29 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 30 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 31 multa de 50 a 900 €
Per vulnerar l’article 32 multa de 50 a 900 €
Per vulnerar l’article 33 apartat a) i b) multa de 50 a 200 €
Per vulnerar l’article 33 apartat c) multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 33 apartat d) multa de 50 a 600 €
Al marge de les sancions de multa, l’Ajuntament podrà imposar de forma

accessòria les sancions de suspensió i/o tancament d’activitat, rehabilitació de la
situació anterior o decomís.

Art. 38.- Adopció de mesures provisionals.
A més de les sancions pecuniàries indicades a l’article anterior, abans d’i-

niciar-se o quan s’hagi iniciat un procediment sancionador, d’acord amb la nor-
mativa de procediment administratiu sancionador, el personal municipal o
Batlia podran adoptar i exigir alguna o algunes de les següents mesures provi-
sionals:

a) Mesures de correcció, seguretat o control que impedeixin la continuïtat
de la producció del dany.

b) Precinte d’aparells, equips o vehicles.
c) Clausura temporal, parcial o total de l’establiment
d) Suspensió temporal de l’autorització per a l’exercici de l’activitat per

part de l’empresa o particular.

Art. 39.- Procediment.
1. No es pot adoptar cap mesura provisional sense la diligència d’audièn-

cia prèvia als interessats, llevat que hi hagi raons d’urgència que aconsellin la
seva adopció immediata basades en la producció d’un dany greu per a la salut
humana o el medi ambient, o en el cas de l’exercici d’una activitat regulada a
aquesta ordenança sense la preceptiva autorització o amb aquesta caducada o
suspesa, per aquesta raó la mesura provisional imposada s’haurà de revisar o
confirmar després de l’audiència als interessats.

A la diligència d’audiència prevista en aquest apartat es donarà a les per-
sones interessades un termini màxim de cinc dies per tal que puguin presentar
les al·legacions, documents o informacions que creguin convenients.

2. Les mesures provisionals descrites en el present capítol són indepen-
dents de les resolucions que sobre la sol·licitud d’adopció de mesures provisio-
nals puguin adoptar els Jutges dels ordres civil, contenciós administratiu o penal
com a conseqüència de l’exercici d’accions de responsabilitat per persones legí-
times.

Disposicions finals.
Primera.- Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent a la seva

publicació en el BOIB.

Segona.- Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang
que regulin matèries contingudes en la present Ordenança, en el cas que s’opo-
sin o contradiguin el contingut d’aquesta.’

El que es fa públic per general coneixement.

Binissalem, 21 de març de 2012.
El Batle, Jeroni Salom Munar

— o —

Ajuntament de Bunyola
Num. 5734

Correcció d’Errades.
Havent-se observat un error a l’anunci de l’aprovació definitiva de la

modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació servei
d’escoleta municipal infantil, publicat al BOIB nº 167 de data 18/11/10.

En compliment del previst a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú, relatiu a la recti-
ficació d’errors materials, de fets o aritmètics.

Vist l’error observat a l’article 4.b de l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per la prestació servei d’escoleta municipal infantil, en relació a la quantia
de les quotes mensuals.

Allà on diu: 
- ‘Servei addicional guarderia: de 7:30 a 9 h i de 13:30 a 14:30 h.......

22,00’

Ha de dir: 
- ‘Servei addicional guarderia: de 7:30 a 9 h i de 13:30 a 14:30 h............

22,00 €/mensuals ò 3,00 €/diaris.’

El que es fa públic per a general coneixement.

Bunyola, 19 de març de 2012.
El Batle, Jaume Isern Lladó.

— o —

Num. 5735
Elevació Automàtica a Definitiu de l’Acord Inicial de Modificació del

Reglament i Normes de Regim Intern del Centre de Dia de Bunyola.
Passat el termini d’exposició pública de l’acord inicial d’aprovació del

Reglament i Normes de Règim Intern del Centre de Dia de Bunyola, adoptat pel
Ple de l’Ajuntament de 8 de setembre de 2011, i no havent-se presentat recla-
macions, s’eleva a definitiu l’acord conformement disposa l’article 49. c) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de els Bases de Règim Local.

El text íntegre del Reglament es publicarà al BOIB, conformement l’esta-
blert a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local.

Contra el present acord definitiu  d’aprovació del Reglament, els interes-
sats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal superior de Justícia de les Illes Balears,
en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació
del present acord en el BOIB.

Reglament i Normes de Regim Intern del Centre de Dia de Bunyola.

L’establiment de serveis socials anomenat CENTRE DE DIA DE BUN-
YOLA, ubicat al carrer Rector Rullan s/n, el titular del qual és l’Ajuntament de
Bunyola es defineix com un centre d’estades diürnes per persones majors, que
ofereix serveis d’acolliment i suport, amb finalitat terapèutica i rehabilitadora
durant un determinat nombre d’hores al dia, com també d’assistència per a les
activitats de la vida diària a persones amb dependències. 

Capítol 1

Article 1.- Objecte:
L’objecte del reglament de règim intern és regular les normes de funcio-

nament del centre i determinar els drets i les obligacions tant de les persones
usuàries de servei com de l’entitat que el presta, i el sistema d’admissió, de bai-
xes i les causes de suspensió o de cessament de la prestació del servei.

La gestió del servei es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes
previstes per la Llei de Bases de Règim Local, Llei de contractes de les admi-
nistracions públiques, i Reglament de serveis.

Article 2.- Definició:
El centre de dia de Bunyola és un servei socio-sanitari de suport familiar

que ofereix, durant el dia, atenció individualitzada en els aspectes higiènics,
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