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1170/92
4042-E
Sebastian Perelló Vives
1172/92
3168-D
María Llull Llull
1138/92
4238-E
Antonio Roselló Nicolau
· 1139/92
3448-D
Rosa María Canó Riera
1161/92
4137-E
Francisco J. Massanet Sansó
1178/92
3166-D
Paula Ginard Gelabert
10434
María Alameda Gonzalez
1202/92
1206/92
3309-D
J uan Ferrer Flauqer
1209/92
3019-D
María Viejo Vecerro
1211/92
4209-E
Juan Manianera Rubio
1214/92
3414-D
José Paredes Fonseca
1215/92
3212-D
Guillermo Font llull
1245/92
0356-A
Antonio Muñoz Ferrera
1256/92
0551-A
M' Carmen Curs.'lch Llinas
1258/92
0153-A
Antonio García Rodríguez
1265/92
0156-A
Jerónimo Juan Siquier
1266/92
0157-A
Walton Anthony
1271/92
1066-A
Joaquín Marquez Palmerin
1275/92
0756-A
Agustin Ballester Fernandez
1294/92
0709-A
Karl I Ieinz Lewansdoswki
1295/92
0710-A
Caridad Palomeque Alcantara
1300/92
0768-A
Antonio Gibanel Homar
0204-A
Antonio Grande Rabanera
1321/92
1330/92
0366-A
Nobert Steifand
1334/92
1107-A
José Gonz:Uez Aviles
111!1-A
José Castañeda García
1336/92
Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Capdepera a 28 de Julio de 1.992.
El Alcalde. Fdo. Antonio Muntaner Pomar.
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Activos financieros
8
Pasivos financieros
9
Total
El Alcalde, Firma, ilegible.

-o

600.586.169

3.()()()
1.334.450.216
(31)
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AJUNTAMENT D'ESPORLES
Núm.16794
L'Ajuntament en Ple, en sessió oridinària celebrada dia 28 de juliol de
1992 acordà l'aprovació ini cal dc la modificació de l'estudi de detall deL~ carrers
Ramon Llull, Torent i Canonge J. Garau, terme municipal d'Esporles, presentat per Sr. Rafael Nadal Sala~, així com la suspensió d'atorgament de llicències
d'acord amb l'art. 102 del R.D. 1/92, de 26 de juny, a la zona afectada per l'estudi de detall i l'exposició al públic durant el termini de quinze (15) dies d'acord amb l'art. 117 de l'esmentat R.D., i es troba de manife.~t, juntament amb
l'expedient instruït a l'efecte, a la Secretaria de la Corporació, a l'objecte que
qui en consideri afectat pugui examinar-lo i presentar les al·lcgacions que estimi pertinents.
Esporles, lO d'agost de 1992.
El Batlc Acetal. Signat: Sr. Jaime Balaguer Llinas.

o
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(13)

AJUNTAMENT DE FELANITX
Núm.l6S39
D. Miguel Riera Nadal, Alcalde deC Ayuntnmiento de Felanitx, hace púhlico, de confonniciad con lo di~puesto en los artículos 150 y 158 de la Ley
JS/1988 de 28 cie Dicicmbre, Reguladora de expeciicnte n". 3 de concesión de
créditos cxtraordinarios y suplementos de crédito con cargo al remanente líquido cic tcsorcría, adoptado el 6 dc julio de 1.992, no se ha presentado reclamación alguna, por lo quc se entiendc elcvado a definitivo, qucdando e!Presupuesto General vigente, rcsumido por capítulo como sigue:
Cap.
Prcsupucsto de Gastos:
A) Operaciones Corrientes
1
Remuneraciones del Personal
295.447.609
293.848.887
2
Compra de hienes corrientes y setvicios
Intercses
3
55.01XUXIO
4
Transfercncias corricntes
42.298.150
B) Operacione.~ de Capital
6
Inversiones reales
596.853.570
51.002.()()()
9
Variación de pasivos financieros
1.334.450.216
Total:
Cap.
J>resupuesto dc Ingresos:
A) Operacioncs Corrientes
295.036.047
1
Impucstos directos
43.()()(),()()0
2
lmpue.~tos indirectos
167.021.()()()
3
Tasas y otros in gresos
171.001.000
4
Transferencias corricntes
30.5!XJ.()()()
5
Ingresos patrimoniales
B) Operaciones de Capital
27.303.()()()
7
Transferencias de capital

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
Núm.l6741
El Ple de l'Ajuntament, en se.~ió celebrada el 25 de maig de 1992, acordà
l'aprovació provisional, que en cas que no es formulassin al.legacions, esdevindria definitiva, de l'Ordenança municipal de protecció del medi ambient, i la
seva aprovació al públic durant el termini de trenta dies a partir de la seva inserció en el BOCAIB.
Un cop publicat l'anunci en el BOCAIB núm. 77, de 27 de juny de 1992,
segons acredita el funcionari encarregat del Registre General, durant el termini
d'exposició no s'ha formulat cap reclamació contra l'esmentat acord, per la qual
cosa, en execució del que disposa el Ple de l'Ajuntament, s'adopta la següent
resolució:
1. Aprovar definitivament, en execució del que ha acordat el Ple de l'Ajuntament en sessió de 25 de maig, ja que no s'han presentat reclamacions durant el període d'informació al públic, l'Ordenança municipal de protecció del
medi ambient, del tenor literal següent:
Ordenança Municipal de Proteccio del Medi Ambient
Capítol I. Disposicions Generals.
Seccio la.- Objecte i Ambit de la Present Ordenança.
Seccio 2a.- Drets i Deures deL~ Habitants.
Capitolll. Nonne.~ Generals de Convivencia Cuitadana.
Capitol III. Normes Generals de Proteccio del Medi Ambient.
Seccio la.- Pertorbacions per Renous i Vibracions.
Seccio 2a.- Treballs a la Via Publica.
Seccio 3a.- Dels Vehicles.
Capitol IV. Normes Especifiques de Convivencia i Proteccio del Medi
Ambient.
Seccio la.- Parcs, Jardins i Platges.
Seccio 2a.- Dels Llocs Publics.
Seccio 3a.- Instruments Musicals i Acustics.
Seccio 4a.- Dels Animals Domestics.
Seccio Sa.- Enllumenat Public.
Seccio 6a.- De la Via Publica.
Seccio 7a.- Fums i Olors.
Seccio Sa.- Eliminacio de Residus.
Seccio 9a.- Altres Activitats.
Seccio lOa.- De la Mar.
Capítol V. Condicions d'Instal.lacio i Obertura d'Activitats.
Capítol VI. Mesurament dels Renous.
Capitol VII. Compliment i Infracció de la Present Ordenança.
Disposicions Finals
Ordenança Municipal de Proteccio
del Medi Ambient
Ajuntament de Llucmajor
Capto[ I. Disposicions Generals.
Secció la.- Objecte i Ambit de la Present Ordenança.
Article 1. La present Ordenança té per objecte regular l'actuació de l'Administració municipal en relació a les activitats privades que afectin eL~ àmbits
personal i dels béns i que tenguin transcendència en l'aspecte públic i de convivència ciutadana, determinant els drets i deures de la població i le.~ facultats
de les autoritats locals en relació a la competència municipal i als interessos generaL~ del veinat.
Article 2. Estaran sotmesos al que preceptua aquesta Ordenança totes les
instaJ.Jacions, aparells, construccions, obre.~, mitjans de transport i en general
tots els e tements, serveis, actes i comprotaments que produeixen renous i vibracions, sons, fums, etc. o que suposin una contaminació del medi ambient, puguin oca.~ionar molèsties o perillositat aL~ veïns, o que modifiquin l'estat natural
de l'ambient circumdant, sigui quin sigui el seu titular, promotor o responsable
i lloc públic o privat, obert o tancat, en el qual s'originin.
Article 3. L'àmbit territorial d'aquesta Ordenança es circumscriu al terme
municipal de Llucmajor.
Article 4. Correspon a l'Ajuntament exercir el control del compliment de
la present Ordenança, exigir l'adopció de les mesures correctores necessàries, assenyalar limitacions, ordenar totes les inspeccions que siguin necessàries i aplicar o proposar, si s'escau, le sancions corresponents en cas d'incomplir-se el que
s'ha preceptuat.
Seccio 2a.- Drets i Deures dels Habitants.
Article 5. Els habitants del terme municipal tenen els drets reconeguts per
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la legislació vigent i per la present Ordenança. El municipi, dins l'àmbit de les
seves competències, vetlarà especialment pels drets dels seus ciutadans en aquelles matèries pròpies de la competència municipal, i també per qualsevol altre
de legítim exercici per part de les entitats locals que es consideren d'interès
general.
Article 6. Tots el habitants del municipi s'atendran al compliment de les
normes d'aquesta Ordenança. Igualment, la present ordenança serà de compliment obligatori en allò que resulti d'aplicació, per a qualsevol persona que es
trobi en el municipi.
Capital Il. Nannes Generals de Convivencia Ciutadana.
Article 7. L'actuació personal dins l'àmbit públic i privat, per respecte a
la nQrmal convivència ciutadana, té com a límit el punt a partir del qual es puguin produir pertorbacions o molèsties a tercers.
Article 8. Són d'especial aplicació les normes d'aquesta Ordenança a tota
manifestació contrària a la normal convivència ciutadana que es produeixi dins
el terme municipal, amb imputació de les responsabilitats directes i subsidiàries
establertes a les Nannes de dret comú.
Quan el menyspreu a les normes de convivència i respecte deguts a les persones sobrepassi els límits i l'àmbit d'aqueta Ordenança, es traspassarà l'asumpte a la jurisdicció competent.
Article 9. Serà sancionable tota conducta o fet individual o col.lectiu que
atempti contra les maneres, l'ordre i la urbanitat exigibles per a la convivència
social i que pugui produir molèsties als ciutadans.
Article 10. La producció de renous, sons, etc. a la via pública i a zones dc
pública concurrència o a l'interior d'edificis, haurà de mantenir-se dins els límits que exigeix la convivència ciutadana.
Capital III. Normes Generals de Proteccio del Medi Ambient.
Seccio la.- L'actuació municipal estarà encaminada a aconseguir que les
pertorbacions per renous i vibracions evitables no excedeixin dels límits que s'assenyalin en aquesta Ordenança.
Article 12. No es podrà produir cap renou ni vibració evitable que transcendeixi al medi ambient exterior o dins l'interior d'habitatges i locals en general que sobrepassin els nivells sonors o de vibraCions màxims permesos per la
normativa. Els responsables de la seva emissió hauran d'adoptar les oportunes
mesures correctores per evitar que sobrepassin els límits permesos.
Article 13. Els renous, les veus, la música i altres fonts sonores dc qualsevol naturalesa, s'hauran d'atendre a les següents normes:
1.- En els edificis destinats a habitatges o residències: no podran tra~cen
dir a la via pública ni a la comunitat veïnal, especialment durant Ics hores dc
descans nocturn en condicions d'alterar-lo.
2.- En locals comercials i industrials: en els locals de treball s'hauran d'obseJvar les mesures correctores que sobre renous s'hagin assenyalat, o que s'assenyalin d'acord amb la normativa reguladora de Ics activitats molestes, insalubres, nocives i per illoscs.
3.- En els locals d'espargiment pública o d'esbarjo (bars, cafès, restaurants,
pubs i altres d'anàlegs): s'adoptaran Ics mesures d'insonorització que calguin.
No es permet l'existència d'altaveus o dispositius de reproducció sonora a la via
pública.
4.- En els llocs d'ús públic (carrers, places, jardins, etc): necessitarà la prèvia llicència municipal l'organització dc balls, revetles o altres actes similars.
5.- Altres activitats:
a) Amb caràcter general es prohibeix la utilització de tot dispositiu sonor
amb finalitats de propaganda, reclams, avisos, distraccions i anàlegs, els nivells
dels quals excedeixin dels assenyalats en la normativa. En tot cas, hauran de
comptar amb la preceptiva llicència municipal.
b) el receptor de ràdio i televisió, i en general tots el aparells reproductors dc sons, tant a domicilis particulars com a establiments de qualsevol naturalesa, s'instal.laran i regularan de tal forma que el nivell sonor transmès als habitatges, locals afrontants o a l'exterior, no excedeixi del màxim autoritzat.
e) Qualsevol altra activitat o comportament singular o col.lcctiu no comprès en els anteriors apartats, que comporti una pertorbació per renous, sons o
vibracions per al veïnat, que sigui evitable amb l'observança d'una conducta cívica normal, s'entedran sotmesos al règim sancionador d'aquesta Ordenança.
Article 14. No podrà pertorbar-sc el descans i la tranquil.litat dels veïns
mitjançant càntics o altercats, ni proferir-se crits o veus utilitzant elements sonors en tons estridents o volumns excessius o molests.
Article 15. E~ prohibeix disparar armes de foguejament, coets, petards, traques, bolles explosives i castells de focs artificials i altres dc similars sense permís previ de l'Alcaldia.
L'autorització que doni el balte per a la tirada de coets, traques, focs artificials, etc. expressarà el lloc o llocs on podrà dur-sc a terme i Ics mesures de
prevenció de sinistres i desgràcies personals que els organitzadors l'acte hauran
d'adoptar.
Article 16. E~ competència municipal la comprovació de totes les alteracions que es puguin produir a la comunitat per renous dc qualsevol classe i la
subsegüent sanció quan s'infringeixin les normes d'aquesta Ordenança, sense
perjudici de les facultats sancionadores establertes en la legislació especial que
reguli aquesta matèria.
Com a mesura annexa al procediment sancionador la Batlia podrà orde-
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nar el precintatge cautelar de les màquines, aparells, eines, vehicles, etc. productors dels renous o vibracions.
Seccio 2a.- Treballs a la Via Publica.
Article 17. A les obres i treballs de construcció, modificació, reparació o
enderroc d'edificis que es realitzin a la via pública, s 'adoptaran les mesures oportunes per evitar que els renous emesos excedeixin dels nivells acústics fixats per
aquesta Ordenança.
Article 18. A les zones turístiques, i durant el període de juny-setembre
es prohibeixen les obres a la via pública.
Article 19. S'exceptua de la prohibició anterior les obres de declarada urgència i les de manifest perill o dc naturalesa anàloga. En aquests ca~os, ateses
les circumstàncies concurrents, l'autoritat municipal podrà autoritzar la realització de l'obra, i també, si cal, si és precís, la utilització de Ja maquinària i la
realització d'operacions que duguin una emissió de nivell sonor superior al permès, condicionant el sistema d'ús, l'horari de treball i la necessària protecció personal dels operaris.
Article 20. Les activitats dc càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i objectes semblants, es
prohibeixen terminantment entre les 20.00 i Ics 8.00 horse de l'endemà al matí.
S'exceptuen les operacions de recollida de fems, neteja viària i repartiments de
vitualles. A l'horari restant de la jornada s'haurà de realitzar amb el màxim esment a fi de minimitzar Ics molèsties i reduir-les a les estrictament necessàries.
Article 21. E~tan totalment prohibides durant el període de Juny a Setembre les obres que per la seva proximitat als hotels, apartements turístics i d'altres explotacions similars dc les zones turístiques, tals com moviments de terra
o excavacions, enderrocs d'edificacions dc tot tipus, i també Ja realització d'estructures d'edificis d'ús plurifamiliar o destinades a locals comercials, etc. puguin produir molèsties o pertorbacions. S'autoritzarà únicamente la realització
d'obres de tipus menor, segons el que disposa al Pla general d'ordenació urbana
dc Llucmajor de 1984.
Article 22. No obstant l'anterior, la Batlia en casos de declarada urgència
o de manifest perill, i ateses les circumstàncies concurrents, podrà autoritzar la
realització dc l'obra, i també, si fos necessari, la utilització de la maquinària i la
realització d'operacions que duguin una emissió de nivell sonor superior al permès, condicionat el sistema d'ús, l'horari de treball i la necessària protecció personal dels operaris.
Seccio 3a.- Dels Vehicles.
Article 23. Tot vehicle de tracció mecànica haurà de circular amb les degudes condicions dc bon funcionament de motor, transmis.~ió, carrosseria i altres elements capaços de produir renous, vibracions i especialment el dispositiu
silcnciaddor de gasos dc fuga, amb la finalitat que d nivell sonor o el d'emissió
de gasos contaminants produïts pel vehicle en circular o amb el motor en marxa, no excedeixi dels limits legalment establerts.
Article 24. Es prohibeix la circulació de vehicles amb motor amb l'anomenat escapament lliure o amb silenciadors no eficaços, incomplets, inadequat~. deteriorats o amb tubs ressonants, també els de motors dc combustió interna que
no estiguin dotats d'un dispositiu que eviti la projecció a !"exterior de combustible no cremat, o que llancin fums que resultin nocius, o que puguin dificultar
la visibilitat als conductors dels altres vehicles.
Article 25. Es prohibeix als ocupants dels vehicles llançar o tirar qualsevol
tipus de deixalles a Ics vies públiques.
Article 26. Queda prohibit l'ús de botzines o de qualsevol altre acústic dins
el nucli urbà, llevat dels casos d'innminent perill d'atropellament o de col.lisió
o que es tracti de qualque servei públic d'urgència (Policia, Servei d'extinció d'incendis, ambulàncies i altres de semblants) o de serveis privats per a l'auxili urgent dc persones.
Article 27. E~tà prohibida la producció de renous innccssaris motivats per
un ús indegut o conducció violenta d'un vehicle, encara que estiguin dins els límits màxims admissibles, i també forçar les marxes o fer acceleracions innecessàries.
Article 28. Tot conductor que transporti materials diversos o qualsevol tipus de producte envasat, haurà d'aconduir la càrrega de forma que no produeixi
renous com a conseqüència del desplaçament o la seva trepidació dc la mateixa
durant el recorregut.
La càrrega, descàrrega i transport de materials s'haurà de fer de forma
que el renou no resulti molest.
Capital IV. Normes Especifiques de Convivencia i Proteccio del Medi
Ambient.
Secció la.- Parcs, Jardins, i Platges.
Article 29. Tots els veins del municipi respectaran els arbres i les instal.lacions complementàries tals com estàtues, reixats, proteccions, fanals, pilars, tanques, papereres, senyals dc trànsit, mobiliari urbà i altres objectes necessaris per
fer l'embelliment, la utilitat o la conservació de pas.~eigs, carrers, parcs o jardins,
i s'abstidran dc qualsevol acte que els pugui produir perjudici, dany, i pugui elletgir-los o embrutarl-los.
Article 30. Està prohibit sacsar o arrancar el arbres, tallar branques i fulles, gravar o raspar la seva escorxa, abocar aigües brutes o materials perjudicials a Ics proximitats dels arbres i plantes existents en els carrers i parcs públics, tirar papers, enderrocs o residus, i també utilitzar l'arbre com a suport
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d'instal.lacíons per a anuncis o cossos estranys sense l'autorització pertinent.
Article 31. E.~tà especialment prohibit en els parcs, jardins, vies públiques,
platges i altres llocs de domini públic:
a) Passar per damunt de les plantes.
b) Pujar als arbres.
e) Perjudicar, de qualsevol manera, eL~ arbres i les plantes.
d) Agafar plantes, flors i fruits.
e) Agafar o matar ocells.
f) Tirar papers o deixalles i embrutar el recinte o via de la manera que
sigui.
g) Dur cans o quaL~evol altre animal sense corretja i/o morraL
h) Jugar a la pilota o jocs similars que puguin ocasionar molèsties, i practicar exercicis físics fora deL~ espais destinats a tal efecte.
Article 32. E.~tà prohibit exercir quaL~evol tipus d'indústria o de comerç
dins el recinte dels jardins, parcs, platges o vies públiques, llevat del~ casos d'especial autorització municipal.
Seccio 2a.- Dels Llocs Publics.
Article 33. A l'efecte de garantir la seguretat als llocs públics, a més de
les normes del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses,
els local~ d'espectacles, pubs, cafès i altres de similars, industriaL~. comerciaL~ i
d'esbarjo, hauran de complir el que preceptua la legislació especial que els regula, tant en el moment de la seva instal.lació com en el moment del seu posterior funcionament.
Article 34. Els propietari~ o titulars d'establiments públics, en especial
bars, pubs, cafeteries i similars, seran responsables del bon ordre dins el seu establiment. A aquests efectes estan obligats a:
a) No facilitar o subministrar menjar o begudes de quaLo¡evol classe fora
de l'àmbit de l'establimentat, s'coten per àmbit de l'establiment l'interior del local i si ~·~u. la seva terra.~ pròpia del mateix, 1llai ta.:.'VOfavia, la via pública
o els espais públics, llevats dels casos d'existència.dcilicència municipal per a
utilització privativa de zones de domini públic.
b) Evitar que els clients surtin a la via pública o a la zona pública d'utilització privativa portant tassons i/o botelles.
Article 35. L'Ajuntament podrà obligar els eitabliments en que de forma
habitual i reiterada es produeixen alteracions d'mdre, a establir un servei especial de vigilancia i ordre, dedicat exclusivantent a aquesta finalitat.
Secció 3a.- Instruments Musicals o Acustics.
Article 36. E.~ prohibeix fer sonar, llevat de causa justificada, qualsevol si~
tema d'avís, alarma i senyalització d'emergència (per robatori, incendi, etc.) Tot
i això, sd' autoritzen proves i assaigs d'aparells d'alarma i emergències que seran
de dos tipus:
a) Excepcionals: seran les que han de realitzar-se inmediatament després
dc la seva instal.lació. Podran efectuar-se enter les 10.000 i les 18.000 hores, i
durant un interval màxim de cinc minuts.
b) Rutinàries: seran les de comprovació periòdica del~ sistemes d'alarma.
Només podran realitzar-se un cop al mes i en un interval màxim de cinc minuts,
dins l'anterior horari. La Policia Local haurà de conèixer prèviament el pla d'aquestes comprovacions, amb expres..~sió del dia 1 l'hora en què es faran.
Article 37. Els propietaris o usuaris d'aparells de ràdio, televisió, tocadics,
magnetòfons, altaveus, pianos i d'altres elements musical~ o acústics en el propi
domicili, per tal de no causar molèsties als veïns hauran d'ajustar el seu volum
de manera que no sobrepassin el~ nivell~ establerts en l'annex.
Article 38. Es prohibeix a la via pública i en zones de pública concurrència accionar aparells de ràdio i televisió, tocadiscs i instruments musicals o emetre mis.~atges publicitaris i activitats amüoges quan puguin molestar altres persones o superin els nivells màxims de l'annex I: no obstant això, l'autoritat municipal podrà autoritzar excepcionalment aquestes activitats. En tot cas aquesta
autorització no podrà ser atorgada si a una distància de 15 m del focus productor del soroll s'assoleixen els dits nivels màxims.
i\rticle 39. Els assaigs.i les reunions musicals, instrumentaL~, vocals, de ball
o dansa i Ics festes privades s'atendran al que s'ha establert en l'article anterior.
L'autoritmció de l'Alcaldia requerirà la presentació d'un projecte acústic
previ on es detallin l'horari previst, el nivell de renou estim<tt i Ics mesures
correctores aplicables.
Article 40. Per raó de l'organització d'actes amb especial projecció oficial,
cultural, o dc naturalesa anàloga, es podran adoptar les mesures necessàries per
varia amb caràcter temporal, en determinades vies o sectors del recinte urbà,
els nivells <L'l~enyalats en la present Ordenança.
Article 41. Els locals d'espargiment público d'esbarjo dotats d'aparelL~ de
reproducció sonora al seu exterior, hauran de ces.~r tota ambientació musical
a les 24.lKIO hores.
Seccio 4a.- Del Animals Domestic.~.
Article 42. La tinença d'animals domèstics obliga a l'adopció de les precaucacions necessàries per evitar molèsties al veïnat. A aquests efectes, els prosseidors dc cans o altres animals que habitin a zones urbanes, residencials o de
manifesta densitat dc població seran responsables i, en conseqüència, hauran
d'impedir que emetin lladrucs o udols que puguin coadjuvar a l'increment de la
contaminació sonora ambiental.
Article 43. L1. tinença de cans i altres animals domèstics que pels seus lla-
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drucs continuats o altres sons pertorbin el normal descans dels ciutadans, serà
corregida mitjançant la imposició de la sanció que correspongui.
Article 44. Respecte al~ sons, cants i crits d'animals domèstics, es prohibeix desde la~ HI de la nit fins a les 8 del matí deixar en el~ patis, terrases, galeries i balcons cans o altres animals que amb el~ seus sons, crits o cants destorbin el de.~cans del veïns. Fora d'aquest horari, hauran d'esser retirats pels seus
propietaris o encarregats quan de manera evident ocasionin molesties als altres
ocupants de l'edifici o edificis veïns.
Article 45. Està prohibit abandonar els excements que puguin produir els
cans i d'altres animal~ a les vies o espais públics i privats de concurrència pública. Els seus propietaris o encarregats, considerats en tot moment responsables de la infracció, hauran de procedir a la seva innmediata recollida mitjançant
artilugis o embolcall~ adequats i dipositar-los en els contenidors o recipients de
re.~idus sòlids.
Article 46. El~ animaL~ domèstics hauran de dur-se subjectes mitjançant
corretja o cadena que permeti el seu fàcil control i, quan per la seva tendència
a mossegar puguin produir perill per a terceres persones, aniran proveïts d'un
morral.
Article 47. Els animals de tir, càrrega o similars no podran circular amollats per les vies públiques. Està prohibit circular pels carrers i places muntant
a cavall, sense la corresponent autorització municipal. El trànsit de cavallerie.~
en general s'ajustarà a les normes del codi de la circulació. El propietari de l'animal serà en tot ca~ responsable dels danys que pugui produir aquest.
Article 48. Per raons higiènique.~ i sanitaries es prohibeix l'entrada de cans,
moixos o qualsevol animal domèstic o domesticat en els locals públics, d'espectacles, e.~portius o culturals, excepte el~ propis de qualsevol esdeveniment públic necessaris per produir-se i sempre amb l'autorització municipal corresponent, com també la seva circulació i permanència a les platges i piscines públiques durant la te!DpO!ada de banys. S'exceptuen únicament els cans-guia dels
invidents que, pr.ecisa.ment, es troben realitzant aquesta fwu:ió.
Article 49. EL~ animaL~ que es trobin amollats o perduts a les 'l'ics públiques seran recollits pels serveis municipals i depositats als locals habilitats a rafecte, a disposició dels seus propietaris, que els podran retirar amb la justificació prèvia de la seva .pertinença, abonant els costos de manteniment o manutenció, la taxa establerta i la multa corresponent.
Després de dnc die.~ sense ser reclamats pels seus legítims propietaris, a
raó del tipus d'animal que sigui, possibilitat del seu manteniment, valor de l'animal o altre circumstància que rautoritat municipal consideri oportuna, determinarà:
a) El seu anunci como a "res mostrenca".
b) LLiuraments a entitats, institucions protectores d'animals o persones
interessades.
e) El seu sacrifici.
Seccio Sa.- Enllumenat Public.
Article 50. EL~ propietari~ dels immobles estan obligats a permetre la
col.locació a les seves parets i façanes, als tancats i valiats, dels suports necessaris per al suministrament i d'altres elements neces.~ris de tenllumenat públic,
tals com fanals i qualsevol altre element.
Igualment, en cas neces..~ri, e.~taran obligats a permetre l'accés i a la cessió temporal de terrenys o altres béns neces.~ris per atendre la vigilància, consevació i reparació del~ elements de l'enllumenat públic.
Article 51. Seran sancionats els qui apaguin o deteriorin l'enllumenat públic, interceptin el fluid elèctric i el~ qui rompin fanals o elements utilitzats per
a l'enllumenat públic. A part de la corresponent sanció, e.~ veuran obligats a rescabalar a l'Administració els danys produïts.
Els autors dels fets, si la seva naturale.~ fos constitutiva de delicte o falta
tipificada al Codi Penal, seran possats a &~posició del Tribunal de J usticia
competent.
Seccio óa.- De la Via Publica.
Article 52. La neteja viària, en especial aquella que es realitza mitjançant
mitjans mecànics, es realitzarà a le.~ hores de menys trànsit rodat, per evitar peri ud icis a la circulació.
Article 53. Està totalment prohibit tirar o abocar aigües brutes a la via
pública.
Article 54. Els titulars de negocis a la via pública i aquells establiments
que venen aliments o begudes amb mostrador situat a la part exterior de la façana, estan obligats a dotarlos de les papereres o elements necessaris per evitar
l'abocament de papers i altres residus a la via pública, com també netejar diàriament la zona que dóna davant el negoci o local.
Article 55. Els propietaris o encarregats deL~ habitatges o edificis de qualsevol naturalesa on e.~ realitzin càrrega i descàrrega de gèneres, siguin de la classe que siguin, que s'aboquin totalment o parcialment a la via pública o les voravies, estan obligats a recollir les deixalles i agranar del carrer a tota l'extensió
que s'hagués embrutat, immediatament després d'acabar la càrrega o descàrrega.
Article Só. No es permet que a les vies públiques, camins, carrers, carreteres, ni al~ seus marges, es tirin o dipositin fems, escombraries, animals morts,
malesa, moble.~ ni res semblant.
Article 57. Es prohibeix també tirar al carrer o deixar-hi cuare el més petit residu, immundícia, resta d'escombrarie.~ ni quaL~evol excrement que pugui
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molestar els transeünts o embrutar la via pública.
Article 58. Els vehicles destinats al transport de terres, runes i en gençral
de qualsevol producte no envasat, hauran d'estar perfectament revestits per tal
d'evitar l'abocament accidental o involuntari del seu contingut dumnt el trajecte. Aquest article és també aplicable als vehicles destinats al transport de productes tant envasats com empaquetats.
Article 59. E.~tà igualment prohibit a la via pública:
a) Rentar qualsevol tipus de producte,' element o objecte semblant, i de
manera especial Ja neteja de vehicles.
b) Col.locar cartells, anuncis, etc. sense la pertinent autorització municipal.
e) Situar o deixar abandonats objectes particulars, encara que es trobin
adossats a establiments pertanyents a propietari¡; dels objectes.
d) El dipòsit de materials de construcció, deixalles i ,quah\evol altres objectes que dificultin el pas o la lliure circulació per les vies 'públiques. Tals elements podran ser retirats per l'autoritat municipal en qualsevol moment, sense
previ avís i amb les despeses a càrrec de l'infractor, independent de Ja sanció
que fos reglamentària.
Si els materiaL~ retirats no fossin reclamats pels seus propietaris en el termini de 3 dies, s'entendrà que es troben dipositats a l'Ajuntament en qvalitat
de dipòsit extrajudicial i les despeses del dipòsit seran a càrrec dels propietaris,
i exigibles per la via administrativa de constrenyiment.
e) Abandonar vehicles i altres objectes que molestin o puguin embrutar
la via pública.
Article 6!J. Respecte a la col.locació de contenidors particulars per a enderrocs, runes, etc. es considerarà persona responsable de la infracció de l'obligació de tenir la prèvia llíeència municipal Ja que hagi contractat el lloguer de
l'element. Igualment serà responsable aquesta mateixa persona de l'incompliment de les condicions de la llicència. Els contenidors hauran d'esser adequat~
i amb sistema de tancament per tal que no es vegin els materials emmagatzemats. No es podran utilitzar per dipositar productes que es puguin descompondre o causar males olors.
Seccio 7a.- Fum.~ i Olors.
Article 61. En aquelles activitats productores de fums i/o males olors, quan
resultin regulades a la legislació especial de molestes, insalubres, nocives i perilloses, estaran a resultes de les mesures correctores que s'haguin assenyalat o puguin assenyalar-se si s'escau.
Quan procedeixin d'activitats considerades innoqües o de tipus domèstic,
independent de Ics reclamacions civils que per danys i perjudicis procedeixin, estaran sotmeses a les mesures correctores que l'autoritat municipal pugui assenyalar. Si la importància de Ja molèstia o pertorbació ho justificà.~, podrà obligarse a Ja propietat de l'element productor a Ja tramitació de l'expedient d'activitat
classificada, amb possibilitat de suspensió de Ja llicència anterior, tot esperantne Ja definitiva resolució.
Article 62. No se podran autoritzar instal.lacions de les quals emanin fums,
olors o vapors directament a Ja via pública, per la línia de façana o patis co·
muns, tant si es tracta d'habitatges com si ho són d'activitats industrials o comercials. Aquests s'hauran de conduir per xemeneies.
Scccio Sa. Eliminació de Residus.
Article 63. Tindran la consideració de residus domiciliaris:
a) Les deixalles de l'alimentació i del consum humà.
b) Els embocalls i papers procedents dels establiments industrials i comercials, quan puguin ser recollits dins un recipient de dimencions normals.
e) Les cendres i restes de calefacció industriaL
d) El producte d'agranar les voravies.
Article 64. Es consideraran residus no domiciliaris:
a) Els residus o les cendres industrials de fàbriques, tallers i magatzems,
i les cendres provinents de calefaccions centrals.
b) Les runes provinents d'obres.
e) Les deixalles d'escorxadors, mercats, laboratoris i altres establiments
similars.
d) El fems de quadres, estables i corral~.
e) Els animals morts.
f) Les restes de mobiliari, jardineria i esporgada d'arbres, i d'altres elements similars.
Article 65. Per tal d'agilitar i fer més eficaç la recollida de residus domiciliaris, les agmnadures en general es dipositaran dins bos.~es dc plttstic perfectament tancades. En el supòsit d'útilitzar poals de plàstic, goma, metall, etc.
aquests tindran una tapadora que s'ajusti perfectament i un pes que no excedeixi de 50 quilos per unitat, i que reuneixi condicions de fàcil maneig per a la
descàrrega, amb anses adequades. En cas de tenir cadenes, aquestes tindran longitud suficient i poc pes perquè permeti Ja descàrrega al camió. A cada poal només s'hi es dipositaran les agranadures que permeti Ja seva capacitat perquè es
pugui tancar perfectament.
Tant en la utilització de bosses de plàstic com de poals, aquests es dipositaran a la via pública d'acord amb els horaris que marqui L1 Batlia. També s'evitarà la seva ubicació a llocs que n'impedeixin la fàcil localització. Quan es tracti de poals, es procedirà a la seva retirada una vegada que s'hagin buidat, en un
termini màxim de 30 minuts quan la recollida s'efectuï durant el dia.
Els establiments tals com bars, pubs, hotels, restaurants i llocs on es ser-
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veixen menjars, per la seva activitat, hauran de disposar dels seus propis contenidors o poals.
Tots els altres usuaris del servei que habitualment generin un volum de
residus domiciliaris superior a 100 litres diari.~. podran ser obligats a disposar
dels seus propis contenidors o poaL~.
Es obligatori col.locar aquests contenidors particulars o poals a la via pública en el lloc que s'as.~enyali i d'acord amb els homris que marca la Batlia.
Es procedirà a la seva retirada després que hagin estat buidats en un termini màxim de 30 minuts si Ja recollida s'ha efectuat de dia.
L'incompliment d'aquestes obligacions serà sancionat amb multes diàries,
fins que es compleixin estrictament.
Article 66. Les operacions de conservació de nete:ja que exigeixen els poal~
i contenidors particulars s'hauran de dur a terme pels mateixos propietaris, pels
empleats de les finques urbanes o persones que d~sign) la propietat dels edificis
públics o privat~.
L'incompliment d'aquesta obligació serà sancionat amb multes diàries fins
que els recipients es trobin nets.
Article 67. Els embalatges de cartó, plàstics, periòdics i similars, se situaran degudament plegats i/o lligats al costat de les bosses, poals o contenidors ja
siguin públics o particulars, per a la seva fàcil manipulació.
Article 68. La part del fem.~ que hi pugui haver en estat líquid o semilíquid, haurà d'esser prèviament objecte de saturació amb material absorbent en
quantitat suficient per impedir que es ves.~i a la via pública.
Article 69. A les wnes de recollida dels residus sòlids domiciliari~ mitjançant el sistema de contenidors tant públi.cs com particulars, s'han de complir
les normes generals, i específicament les que segueixen a continuació:
a) Els residus domicilaris es dipositaran sempre dins els contenidors en
bosses de plàstic tancades.
b) Es dipositaran en els contenidors d'acord amb els horaris que marqui
la Batlia.
e) L'usuari del contenidor està obligat a tancarlo amb Ja seva tapadora després d'haver-lo utilitzat.
d) En cap cas es dipositaran en el contenidor objectes metàl.lics tals com
estufes, neveres, cuines, termos, etc.
Article 70. Les persones que desitgin desprendre's de mobles, objectes i
coses inútils de gran volum ho podran fer mitjançant el Servei E.~pecial de Recollida, després de la petició dels interessats a l'Ajuntament, el qual fixarà un
dies de recollida.
Article 71. Amb caràcter general, està prohibit vessar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram:
a) Qualsevol sòlid, líquid o gas tòxic o metzinós, ja sigui pur o barrejat
amb altres residus, en quantitat que pugui produir un perill per al personal encarregat de la neteja i conservació de la xarxa o ocasionar qualque molèstia al
públic.
b) Qualsevol producte que tengui propietat corrosiva o que resulti de qualque manera perjudicial pels materials amb què està construïda la xarxa de clavegueram, a l'equip o personal encarregat de la seva neteja i conservació.
e) Substàncies sòlides o viscoses en quantitats o mesures tals que siguin
capaces d'obstruir el corrent de les aigües de les clavegueres, o bostaculitzar els
treballs de conservació i neteja de la xarxa.
d) Qualsevol substància inhibitòria del procés biològic de depuració que
s'efectua en les estacions depuradores.
e) Qualsevol substància nociva per a la persona humana o per a la flora
o fauna terrestre o marítima que no sigui neutralitzable en una tractament biològic de depuració.
f) Qualsevol substància inclosa en l'annex 11 del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
Article 72. Les prescripcions de l'article precedent es refereixen a les instal.lacions industrials, dc scJveis, magatzems o comerços en gran escala, són d'aplicació als habitatges només en els casos d'abocaments continuats, no esporàdics o accidentals, capaços d'ocasionar perjudicis a les instal.lacions de la xarxa
o de dificultar el tractament i la depuració de les aigües residuals.
Article 73. IA1 neteja o buidatge de fosses sèptiques o pous negres haurà
de fer-se mitjançant vehicles adaptats específicament a aquest menester.
Article 74. Els pous negres destinats a recollir les aigües brutes i matèries
fecals de les cases estan prohibits amb caràcter general, per constituir un perill
de contaminació del subsòl i un risc per a la salubritat pública.
Article 75. Excpecionalment, Ics fosses sèptiques que es construeixin respectaran íntegrament Ics normes sanitàries i les ordenances urbanístiques en
vigor.
En tot ca.~, les fos.~es sèptiques seran eliminades en el moment que sigui
possible connectar a la xarxa general de clavegueram.
Scccio 9a. Altres Activitats.
Article 76. Es tindrà esment especialment que les activitats domèstiques,
tals com agranar terrasses i balcons, regar cossiols o jardineres, netejar estris en
general cap a Ja via pública i altres de similars no produeixin molèsties de cap
tipus al vdnat.
Article 77. Està prohibit extendre o exposar robes, peces de vestir i elements domèstics aL~ balcons i finestres, com tampoc no es permet espolsar pe-
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clement~ a b via pública d.;:s d..: lïncstrcs, balcor:,;,
terrats o similars.
Artick 78. Està terminantment prohibit, fora dels banys o lavabos públics
o privats, fer qual-;evol de les necessitats que se satisfan en aquells llocs.
Article 79. Respecte a la realització dels trehalls a Ics obres, els particulars i les iJJstitucions hauran d'adoptar les següents normc~:
a) Les obres hauren d'estar perfectament senyalitzades, tant de diu com
dc nit, i degudament tancades frontalmcnt i longitut!inalmcnt, mitj:u1çant tanques i altres ek:mo::nts dc similars característiques que tnnquin totalment la zona
dc treball per tal d'evitar tot tipus de contaminació del medi ambient circumdant, i dc manera que es garanteixi la seguretat dels vianants i vehicles que circulin per la zona. Quan -sia ncccs.~ari, es col.locaran els discs indicadors
reglamentaris.
b) Haur¡¡n dc ml.ldcar-se taulers i elements dc seguretat ncccs~aris per facilitar el trànsit dc vianants i els accesos als immobles.
e) )~; senyalit:wció noct•Jrna es rd,>rçarà amb fanal~ o liun1>adcs Pll:ctliqucs r6gcs, grogues i/o cons o altres clements scnyalitzadors dotats de llum inh:rmitcnt dd mateix colur.
Scccío l Oa. De la :--lar.
A1tide HO. En C<lJl cas es penm:trill':;hocamcnt d'aigües n.:sidu:Jis ni qualsevol tipus dc ddxalks al mar i ser:m sevcr:;mcnt sancionats els qui infringeixin
'•
aquesta norma.
,\nici~ SJ. b pmhil11~ix :Ü>:1ndon:1r qualscvültipus d'objecte que pugui embrutar o dc¡;r:ul:tr h:nt<11'll m:u ítim o kr maJb¿ d seu ecosistema.
Article í:<2. Els clubs naiJtk¡¡ dd h:rmc municipal hauran dc dispos:1r, dintre t!c ks SCI'CS inst~l.lacions, d<.! COJJII.:Ilidors JlCf podt:r-hi uipositar el femS O
Ics deixalles produïts pel~ oct;pant;; tlél> >·aixe li;;, i tag¡h~ dc dipúsits degudament
condicionatS" p.:r poder ::l>ocar ds olis hruts proviucrl!s dels motnrs m:·,rins.
Dc b matci.xa m:rncra, tamh~ han1ar. dc ti:nir dipi>sits adequats per poder-hi kr d buidatge dc ks scntiucs dds vaixells i pamctrc l'abúeamcnt dels
rc:<idus dels wiltcrs químics o estancs, SCI!lprc amb lrs ncccssilrics mesures dc
pmtccl'ió higièniq11cs.
Capítol V. Condicions <.l'lll>t:'!bcio i Obertura d'Activitats.
Article SJ.
l.- Les condicions exigides (:n els locals situats en cd;tïcis habitats i dcstin::nls ::qualsevol activitat que pu¡;uin ror~siderar-sc com a-focas de renou seran
ks s.- ~ücnts:
:1) Els e !.:ments construclius lh>ritZ<Hllals i verticals dc scparaci6 entre
qu:rlscvol instal.l:rció o acti>itat que pugui con~idcr:tr-s~ un focus tk renou a
'lllahcvnl rc;:intc contigu lmur:1n dc garantir, mitj:u1ç:mt el trat!<Hn~ntd'inson<>
rilfacié> :rdc;.¡uat, un aïllament acústi;; uc ·t'i dh dur:tnt l'horari dc fanrion:nncnt
del !<>cus i dc r,n db si s'IJ:t dc funcionar entre los 2-1.00 hores i lt:s SJlO hores
encara que ,..:g.,¡ d~ funna limitada.
h) El conjunt d'd.::mnts con:-tructius dels locds en els quab es situïn ds
focus d~ 1\:nou nn contigus a d'altres cdifieacions, com ><'•n f;,çan<.:s i murs dc
patis el~ llum, haur:tn d':;ss.:gurar una mitj:ma Li'ailLullent mfnim :;I renou :;éri
dc :n dh durant l'horari del funciunamcr>t t!d tlit focus dc rt:anu.
e) Els v:tlorsd'aïll:lmcl;t es n:f<.'rcixcn tam b.:! als oficis i mecanismes de ventilació dels locals cmis><:;rs. tant a l'lli\·crn co!ll a l'estiu.
2.- En rclad6 amh ~I punt l, apartat a), quan d focus emis.~t>r dc renou
sigui un dement puntual, J·:tïllamcnt ac1Í~tic po,!rà limitar-~<: al dit focus emissor sempre que amb això es compkixin d; nil'clls assen~:rbts en l';.nnex I.
3.- El compliment dc ks disposicions d'a,lucst artirlc no eximeix dc l'obligaciú d'ajustar-s..: als nivells tle l'annex I.
·
Article ?54.
1.- Per concedir llid:ncia d'instal.lació d'una acti,·itat amb equip dc música o que desenvolupi activit:lts musicals, a m<!s dc la docum~ntació <JUC legalment s'exigeix en cada cas, serà u~ccssari pr.:scntar un estudi realitzat per un
tècnic, mmpct<.:nt on es tksignin els següents as¡xctcs tlc la in,;tal.l:lció:
a) Descripció tlc 1\:quíp musical (potència acústica i g~mma dc freqüències).
h) Ubicació i nmHbrc d'alra,·cus i tkscripció tlc ks mc:sur.::s correctores (direccionalitat, suhjccci.í, etc).
e) Dcscripció tkls sistemes d'aïllament aclistic .. amb detall Jc b pantalles
d'aïllament, cspccilïcació tlc gammes dc freqüènl'ies i absorció acústica.
tl) Cülcul justificatiu tld coeficient tk re\'erheraeió i aïllament.
2.:t) Un cop presentat l'c~tuúi tl:c1:ic els serveis tècni;;s munid¡xtls couJprovaran la illst:ll.laciú efectuant un mcs:n~:ncnt consi~tcnt a reproduir un so amh
el mèncx t!d pt,tcnciómctrc :d mitxim nivcl:, i amh ::;questes cor~tlidons e$ mc·
surarà d renou en l'hahitatcc m~s afectat.
b) S'afegirà al so musical d prnduït per altres elements del ioc;il, com ex·
tractors, cambres refrigeradores, g1ups tic pressió, .:te. El nivcllmilxim no supcrarii els límits fixats en l'~nncx l.
e) Prèviament a la concessió t!~ llicència d'ol,crtur:L d\Lqucst tipus d'cstahliments, l'Ajuntament ex igiri\ a la propietat un certificat dels mesur:nncnts d'aïllament acústic, realitzat per un laboratori o per tècnics com¡li:tcnts, sense pcrju<lici tic Ics. comprovacions dels tècnics lliUnicipals a ks quals s'ha fet referència.
Article 85. l'er concedir llicència d'il1~tl\LI;~ciú d'actil'itats industrial~. co-

ces de vestir, catifes i altres
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mcrcials i dc serveis caldrà descriure, mitjanÇant estudi tècnic, Ics mesures
correctores previstes rdcrcms a l'aïllament acústic i vibracions i, fins i tot, si fos
necessari dels sistemes d'aireig induït o forçat que permetin el tancament dels
buits o finestres exislènts o projectats.
Aquest estudi, que fonn:ml part dd projecte que es presenti en compliment del Reglament d'activitats molestes, in.~alubres, nocives i perilloses, de 30
novembre dc 1%1, constar\ com a mínim, dels següents apartats:
a) Descripció del local, amb especificació dels usos del~ locals limít1ofs i
Ja sev:t situació respecte a habitatges.
b) Detalls dels focus dc renou i de vibració.
e) Nivells d'emissió acústica dels dits focus a un metre de distància especificant gammes de freqüències.
d) Descripció de Ics m<:sur.::s correctores previstes i justificació tè~nica de
la seva efectivitat, tenint en compte els límit~ establerts er. aquesta Ordenança.
Per a la concc~sió de la llicència d'obertura es comprovarà prèviament si
la instal.lació s'ajusta a l'estudi tècnic i ]';;fcctivitat dc ks mesures correctores
adoptades per el compliment dc la present ordenança.
Article 86. Totes ks activitats su.>ccptihlcs de produir mol~stics per remlU
hauran d'exercir la seva activitat a:nb ks portes i finestres tancades.
Capítol VL Mesurament dels Renous.
.
1\.nicle S7. Els renous es tnesuwran i s'<:xprcssamn en dccihcl~ a l'escala
A (dBA), l'ahson:ió acústica en dccibd; (t!B) i ks vibracions en pals (\'Pals 10
Log. 103.~00 A~ N3. essent A l'amplitud en cenhímctlos i N la fre<¡ftt:nda en
hertzs, oh~. \'Pals= 20Log. Hi--. css,·nt Vel v:Jior cfi<-'aç dc l'011a vibr:Jtt':ria ~n
cm}seg.).
Article 38. l.a \'aloradf> dels niYells de SGI'OI it~.t que cstah!t:ix aquesta Ort!elnnça s'ajust:;d a les següents regles:
1.- Elmcsur:uucnt es tJ,¡fà a knnc, tar.1 per a <tls n:nous .:meso:; com per
als tran:-mcsos, en d lloc on el l'alar sigui ll!és alt i, si fos nc~css:ui, t:r. el moment i siruació on es causin més moli!stics ;.cu~ndcs.
2.- Els propietaris, posseïdors i encarregats dels gcncradl>fs de renous facilitaran al ins¡xctor l'accés a les instal.lacions o focus generador;; dc renous i
disposaran d funcionament a les diferents vel,lcitats, càrregues o m:nxcs qu~ el~
indiquin aqu.:sts inspectors. Així mateix, podr<\0 presenciar el procés operatiu.
3.- L'aparell mesurador utilitzat serà un dels tipilïcats per la Direcció General D'lndústri<:s Siucromctal.lúrgiqucs, deguèamcut homologat.
4.· En previsió dc le" possibles errades dc mesurament, quan aquest requereixi una especial precisió, o si això lnJ ml. licitàs l'iutcrcssat, s'adoptaran Ics
seglknls prêcaudons:
a) Contm l'dcctc dc pantalla: L'observador sc situarà en el pl:u normal
a 1\:ix t!d micròfon i a la dist;lllcia mfL'\lma comp;,tihlo:: amb la kctura de l'escala sense errada dc paraldlatgc.

b) Contra la distorsió direccional: sit:tat en estació a l'aparell, es girarà a
I· interior d~ l':mgl~ sòlid determinat per un octant, i es fixarà a la posiciél indicada p.;rquè la lectura sigui equidistant dels valors extrems així obtinguts.
e) C:Gntra l'cfc:cte del vent: r¡uan s'estimi que la velocitat del vent és supcricn· a o· .som/s., s'emprarà una pantalla contra el vent. Excepcionalment es poden c:npr:tr els aparells cspcci:ds.
li) Contra l'dcctc dc cresta: s'iniciaran els mesuraments a la velocitat ràpida, i quan la lectura fluct:.t:Jnt es desvií més de tres dBA s'utilitzarà la l'clocitat lenta.
e) Es practicaran s~ rics dc tres lectures a intc1vals d'un minut a cada fase
tic funcionament dc la font del renou, i en tot cas un mínim de tres, i s'admetrà
com a representatiu el l'alur mitjà més alt aconseguit en les lectures de la mateixa sèric. Aquests resultats es rebutjaran quan solament s'elevin tres dBA o
mem·s snhrc el renou dc fons.
• 5.- :Vksuració en exteriors:
a) El mesurament en exterior s'efectuaran entre 1,2 i 1,5 metres sobre el
sòl i, si fos possible, a 3,5 met res, com a mínim, dc Ics parets, edifici~ o d'altres
estructures que reflecteixen el so.
b) Quan les circumstitncics ho aconsellin, es podran.realitzar mesures a
majors altures i més a propo dc les parels (p,~r exemple, a 0'5 metres d'una finestra ohcrta, i es farà constar).
Quant la font sonora estigui enfora, !:1 mesura del nivell sonor pot dependre signitïrativament dc Ics condicions meteorològiques. Es recomar.ahle evitar
Ics contlici.ms extremes. Si es possible s't>htindrü un valor tipus i una inuicació
dc l'inkr,·al dc variaci(,,
6.- .\ks~r:unènl d'imcriors:
a) L<:s mcsuraci,ms en interiors s'efectuaran a una distància mínima dún
metre de les p:trcts, entre !,2 i 1,5 metres ue sòl i al voltant Ll'1'5 metres del sòl
i al voltant d'l'S mdrcs dc ks finestres.
b) Amb la fin:rlilat dè reduir lc-s pcrtmhacicms degudes a ones estacionàrics, dels nivells sonors mesurats en els interiors es farà mitjana almenys en trt:s
posicion>, separades entre sin uns 0'5 metres. 1\ixó és especialment important
en ks ml'surcs dds renous dc baL'\a frcq(iència. La mitjana artimètica de Ics Iccturcs detcrminaril el valor que cal tenir en compte.
e) En cas tl'impossihilitat de complir aquest requisit es mesurarà en el entre dc l'habitació i a no mcnvs d'l'S metres tld sòl.
d) El mcsunncnt en l'iÍ1!crior dels h<rhitnt~cs ~s fi:i!litz;¡r~ llf!lP pPrtt;,~ ¡fi·
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nestres tancades, eliminant tota possibilitat de renou interior del mateix habitatge (refrigeradors, televisors, aparell~ musicaL~. etc). Si el recinte s'utilitza habitualment amb les finestres obertes s'ha de realitzar en aquestes condicions.
e) Si el renou no és estable se'n determinarà la durada, si el nivell de renou, si fos necessari es poden fer registres del nivell. El període de temps en el
qual s'observa l'evolució del nivell sonor, es triarà d'acord amb el caràcter de la
variació del renou. Si fos possible, el període haurà de cobrir més d'un cicle de
variació típica.
Article VII. Compliment Infracció de la Present Ordenança.
Article 89. Totes les persones, sense distinció de sexe, fur ni condició estan obligades a l'exacta observança de la present Ordenança. També obliga, en
allò que li afecti, l'Ajuntament de Llucmajor, sense que aquest pugui dispensar
individualment de la seva observança.
·
Article 90. Cosntituiex infracció a aquesta Ordenança, tota acció o ornis• sió que contravingui o deixi sense compliment qualsevol de Ics seves disposicions.
Article 91. Les denúncies per contravenció al que preceptua la present Ordenança es formularan d'ofici davant la Batlia per la Policia Local i altre personal dependent de l'Ajuntament o per qualsevol veí a qui es causi perjudici o
que, mogut per l'interès públic, presenti la corresponent denúncia per escrit, que
haurà d'adreçar-se al bade, expressant les causes de la denúncia i el nom, els
llinatges i l'adreça del denunciant, amb les conseqüències consegüents per a
aquest si, de les investigacions que es practiquin, resultara falsa la denúncia. No
obstant això, les denúncies per a serveis urgents podran ferse verbalment davant
qualsevol agent de la Policia Local o através del mitja més ràpid per posar-ho
en coneixement de l'autoritat municipal.
Article 92. Quan la infracció denunciada o advertida es trobi expre.~sa
ment penada en la llei o ordenances específiques aprovades per l'Ajuntament,
s'aplicarà el que di~posi el precepte que reguli el cas.
Les infraccions al que estableix la present Ordenança, llevat del supòsit anterior, se sancionaran amb multa variable dins els límits que assenyali la legi~
lació local aplicable a aquesta materia.
Article 93. De no fer-se efectiu el pagament de les multes dins el tennini
assenyalat per a la seva exacció, es procedirà per Ja via de constrenyiment.
Article 94. Contra les multes que imposi la Batlia o laComissió de Govern, els interessats podran posar els recursps que autoritza la legislació vigent.
Article 95. El procediment san donador per a la imposició de sancions com
a conseqüència de les infraccions d'aquesta Ordenança serà el previst pels articles 133 i seguerits de la Llei de procediment administratiu, amb els tràmits
seguents:
L- El procediment s'incoarà d'ofici o a instància de part per providència
del batle.
2.- A la mateixa providència es designarà un instructor i s.::cretari, cosa
que serà notificada a l'interessat a l'efecte de recusació.
3.- L'instructor ordenarà la pràctica de les proves i actuacions necessàries
per a l'aclariment dels fets i per a determinar les responsabilitats susceptibles
de sanció.
A la vista de les actuacions realitzades es formularà un plec de càrrecs en
el qual s'exposaran els fets imputats i que serà objecte de notificació als interessat~, al' quals s'atorgarà el termini de 8 dies per a la contestació.
4.- Un cop contestat el plec de càrrecs o transcorregut el termini de ferho, l'instructor formularà proposta de resolució que es notificarà als interessats
per tal que en el termini de 8 dies puguin al.legar el que estimin convenient en
la seva defensa.
5.- La proposta de resolució es trametrà a l'òrgan que ordena la iniciació
de l'expedient que el resoldrà si es competent, o l'elevarà a l'òrgan correspo·
nent si la quantia de la multa excedeix de la seva competència.
Article 96. D'acord amb el que disposa l'article 19 del Decret Balcar
20/1987, corre.~pon al batle la imposició de sancions quan la quantia màxima no
excedeixi de 100.000 ptes. Si supera aque.~ta quantia la imposició correspondrà
al director general de Medi Ambient de la Consellería d'Obre.~ Públiques, i si
supera les 250.000 ptes correspondrà al conseller d'Obres Públique.~ i Ordenació del Territori.
Article 97. Per graduar la quantia de Ics corresponents sancions e.~ valoraran conjuntament les següents circumstàncie.<;:
a) la naturalesa o gravetat de la infracció.
b) la capacitat econòmica de l'empresa o particular.
e) la gravetat del dany produït en els aspectes sanitaris, secials o materials.
d) el grau d'intencionalitat.
e) la reincidència.
Article 98. Sense perjudici de le.~ sancions que siguin pertinents, l'Ajuntament podrà adoptar la mesura de clausura de l'establiment en general o el precinte de l'aparell o màquina productora del renou i/o vibracions amb els següents requisits:
a) Si l'establiment no disposa de la corresponent llicència d'obertura l'Ajuntament n'acordarà la clausura i el precinte després de l'audiència dc l'interessat pel termini de 10 dies, llevitt dels supòsits de perillositat.
b) Si l'aparell, la instal.lació o la màquina productora del renou no està
autoritzada per la coresponent llicència, és a dir, no està prevista en el projecte
tècnic aprovat per l'Administració, es procedirà al seu precinte, previa audiència de l'interssat pel termini de 10 dies.
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e) Si l'establiment, l'aparell, la instal.lació o la màquina productora del renou està degudament autoritzat per llicència municipal, es notificarà a l'in te resat l'informe de l'inspector on s'assenyalin les deficiències comprovades i se li
atorgarà un termini no inferior a un mes ni superior a sis mesos, per a la seva
reparació.
Un cop transcorregut aquest termini es realitzarà una nova visita d'inspecció. A la vista de l'informe emès l'Ajuntament dictarà resolució raonada concedint o no un segon i improrrogable termini per donar compliment al que s'havia ordenat.
•
Un cop esgotats els tenninis anteriors el batle podrà acordar la retirada
temporal i àdhúc la retirada definitiva de la llicència amb la consegüent clausura de l'activitat o precinte de l'aparell, màquina o instal.lació de què es tracti.
Annex I
Nivells sonors màxims:
Nivell sonor interior
Nivell sonor exterior
maxim en dB(A)
màxim en db(A)

Zona de reoepció
totes excepte la
industrial o turís
tica.

Dia

Nit

Dia

Nit

55

45

35
30 en
dormitoris

30
25 en
dormitoris

(a)Zona industrial
65
60
40
35
o turística
(a) Se n'exceptuen els habitatges que hi pugui haver a la mateixa zona.
En aquest cas s'aplicaran els nivells de la zona de recepció anterior, a tote.~ excepte la industrial o turística.
No obstante els anteriors nivells, d'acord amb el Pla General d'ordenació
de Llucmajor, a les indústries ubicades devora habitatges, l'emissió de renous a
l'exterior ha de ser nul durant la nit.
Es defineix com a dia o horari diari el comprès entre les 8.00 hores i les
24.000 hores, es defineix com a nit o horari nocturn qualsevol interval entre les
24.00 hores i le.~ 8.!Xl hores.
Donada la dificultat de mesurar la intensitat sonora d'una font quan aquesta es troba pròxima al renou de fons en el cas que el renou de fons es trobi
pròxim als valors de Ja Taula I, per mesurar la intensitat sonora d'una font s'aplicarà la regla següent:
1.- Quan el renou de fons ambientar! estigui comprès entre els màxims in·
dicats a la taula I anterior i 5 dB més, la font no podrà incrementar el renou dc
fons ambiental en més de 3 dB.
2.- Quan el renou de fons ambiental e.~tigui comprès entre 5 dB i 10 dB
més que els màxims indicats, la font no podrà incrementar el renou de fons ambiental en més de 2 dB.
3.- Quan el renou de fons ambiental estigui comprès entre 10 dB i 15 dB
més que els màxims indicats la font no podrà incrementar el renou de fons ambiental en més d'1dB.
4.- Quan d renou de fons ambiental es trobi per damunt dels 15 dB més
que els màxims indicats, la font no podrà incrementar el renou de fons ambiental en més dc O dB.
Quan el so tingui un to pur, el renou de fons es mesurarà a la banda d'octaves que comprengui la freqüència d'aquest to.
Nivells de vibracions màximes.
Zona de recepció
Acceleració vertical màxima (L.A.)
Dia
Totes excepte la industrial o
turística

Nit.

65

60
Zona industrial o turística
70
Annex Il. Valors expre~sats en dB(A).
Límits màxims de nivell sonor a vehicles.
Categoria de vehicles.
a) Vehicles automòbils de dues rodes.
ciclomotor
a) Motor de dos temps per cilindrada:
superior a 50 cm3. inferior a igual
a 125 cm3
superior a 125 cm3
b) Motor de quatre te¡nps amb cilindrada:
-superior a 50 cm3, inferior a igual
a 125 cm3
- superior a 125 cm3, inferior a igual
a 5!Xl em3
superior a 500 cm3
b) Vehicles automòbiL~ de tres rodes
(amb exclusió de maquinària d'obres públiques, etc)

65

80
82
84
82

84

86
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- la cilindrada de la qual sigui superior a 50 cm3
85
e) Vehicles automòbils de quatre o més rodes
(amb exclusió de maquinària d'obres públique.~, etc).
a) Vehicles destinats al transport de persones que
82
tinguin fins a 9 places, inclosa la del conductor
b) Vehicles destinats al transport de persones que
tinguin més de 9 places, inclosa la del conductor
i el pes màxim autoritzat, dels quals no excedeixi
de 3'5 t.
84
e) Vehicles destinats al transport de mercaderies
i el pes màxim autoritzat deL~ quals no excediexi
84
de 3'5 t.
d) Vehicles destinats al transport de persones
que tinguin més de 9 places inclosa la de conductor
i el pe.~ màxim autoritzat del~ quals excedeixi
de 3'5 t.
89
e) Vehicles de.~tinats al transport de mercaderies
i el pes màxim autoritzat dels quals excedeixi de
89
3'5 t.
f) Vehicles destinats al transport de persones que
tinguin més de 9 places, inclosa la del conductor
i el motor dels qual~ tingui una potència igual
o superior a 200 CV DIN
91
G) Vehicles destinats al transport de mercaderies
el motor dels qual~ tingui una potència igual
o superior a 200 CV DIN i el pes màxim autoritzat
dels quals excedeixi de 12 t.
91
Annex 3.
Nivells de vibracions màximes.
Els valors màxims tolerables de vibracions seran els següents:
- A la zona de màxima proximitat a l'element generador de vibracions; 30
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AJUNTAMENT DE POLLENÇa
Núm.16795
De conformitat amb els articles 155.1 i 38.1 del Reglament de Gestió Urbaní.~tica, se sotmet a informació pública, per un termini de 15 dies, comptats a
partir del següent a la publicació del present anunci, l'expedient de modificació
del sistema de cooperació pel de compensació del Sector-UP4 "Polígon Industrial de Pollença" del Pla General Municipal, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió extraordinària de 23 de juliol de 1992.
Durant el període assenyalat l'expedient estarà exposat al públic a la secretaria municipal, de les 9'30 a 13'30 h. als efectes del seu examen i per a la
formulació de les al·legacions que s'estimin oportunes.
Pollença, 5 d'agost de 1992.
El Batle. Signat: Sr. Miquel Oliver Bisbal.

-o

(12)

Núm.l6842
Aprovat definitivament eu ses.>ió plenària de 25 de juny de 1992 !'&tudi
de Detall d'Ordenació de Volums d'un solar ubicat a l'illa compresa entre el Passeig Voramar, l'Av. Bochoris, el carrer dels Pescadors i el Passeig Anglada Camarassa, promogut per la Sra. Rafaela Jaume Crespí i altres, i publicat al BOCAlB núm. 89 de 25/07/1992, es fan públiques les Ordenances Reguladores de
l'esmentat Estudi de Detall, en compliment del que disposa l'article 70.2. de la
Llei de Bases de Règim Local.
Ordenanzas Reguladora.>.
La calificación urbanística de los terrenos objeto del presente Estudio de
Detalle de Ordenación de volúmenes, es de suelo Urbano y estlÍn dotados de
los servicios urbanísticos de pavimentación asfalt ica, encintado de aceras, pavimento empedrada en Pa..~o Voramar, suministro de energía eléctrica, alumb¡:ado público, red de agua potable y red de alcantarillado sanitario.
El presente Estudio se ajusta a la.~ Normas Municipales del Plan General
de Ordenación de Pollença, aprobadas en fecha 14 de Septiembre de 1990.
Después de los informes que se estimen oportunos por parle de este ExcPals.
-A límit del recinte on es troba ubicat el generador de vibracions; 17 Pals. ma. Ayuntamiento, serií preciso di~poner del informe estimado por la Demar- En qualsevol zona de l'edifici i fora d'aquest i a la via pública; 5 Pals. cación de Costas de Balcares, a los efectos de la aplicación de la Disposición
Transitaria novena del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley de
Disposicions Finals.
Costas. Para ello deben remitirse a la Demarcación de Costas de Balcares, tres
Primera. En tot el que no preveu aquesta Ordenança, s'aplicarà el que dis- ejemplares completos.
posin les lleis que regulin específic..1.ment cada matèria i les disposicions legal~
Una vez obtenido el informe mencionado procedení aprobarse definitivaaplicables que, amb caràcter general, regeixin en cada moment.
mente por este Excmo. Ayuntamiento previos los tramites reglamentarios.
Segona. La present Ordenança entrarà en vigor un cop que s'hagi publiObtenida la aprobación definitiva se podran desarrollar los Proyectos de
cat completament el seu text i hagi transcorregut el termini assenyalat en l'artic demolición de edificación existente que consta de dos planta.~ y el corresponde 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. diente a la obra de nueva edificación de un edificio de tres plantas, para que
2. Que de conformitat amb el que disposa l'article 17.4 de la Llei 39/1988, pueda ser examinado por la Corporación y conceder la oportuna licencia para
de 28 de desembre, se'n publiqui en el BOCAIB el text íntegre.
el desarrollo de la edificación.
Llucmajor, 4 d'agost de 1992.
Por tratarse de una Ordenación de volumen en cumplimiento de las disEl Batle. Signat: Gaspar Oliver Mut.
posiciones del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la I.ey de Costas,
(919) no se ve afectado ningún otro propietario.
-o
Las condiciones de uso e higiene son las propias de las Ordenanzas Reguladoras del Plan General Municipal de Ordenación de Pollença.
Pollença, 31 de juliol de 1.992. El Balle. Miquel Oliver Bisbal.

AJUNTAMENT DE MURO

Núm.11í841
Formados los Padrones FL~ales y Listas Cobratorias correspondientes al
presente ejercicio de 1992, relativos a los Tributos siguientes: "Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica", pennaneceran expuestos al
público en la Sección de Gestión Tributaria de e.~te Ayuntamiento a los efectos
de notificación a los Contribuyentcs afectades y de presentación de reclamaciones durante el plazo de quince días habiles contados partir del siguiente al de
la publicación de este Edicto.
Muro a 7 de Agosto de 1992
El Alc..1lde, (Fdo. Miguel Ramis Martorell)

o-

(10)

AJUNTAMENT DE SA POBLA
Núm.16843
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de J ulio
de 1.992, aprobó la modific..1ción de la Plantilla de Personal de e.>ta Corporación, la cua! había sido aprobada en sesión de 23 de Abril del corrien te año, incrementando la jornada laboral de una plaza de Personal de Limpieza en el Colegio Público "Sa Graduada", de media jornada completa.
Lo que se hace pública de conformidad con lo di~puesto en el art'' 127 del
Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de
Abril.
Sa Pobla, a 4 de Agosto de 1.992. El Alcalde. Fdo.: Jaime Font Barceló.

-o

(10)

o-

(35)

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDESAR
Núm.16796
Miquel Vaquer i Melis, Batle President de l'Ajuntament de Sant Llorenç
des Carda..'l..~r, faig saber:
1. Que, formats els padrons municipals corresponents a l'exercici de 1.992,
de la recollida de fems, d'entrada de vehicles, d'elements voladissos, del clavegueram, dels vedats de caça, s'exposen a les oficines municipal~ durant 15 dies
des de la publicació d'aquest anunci.
·
2. Que el període de cobrança voluntària del tribul~ citats, serà del dia 16
de setembre al 15 de novembre de 1.992.
Els contribuents podran realitzar el pagament a les oficines de Recapta·
ció de la Ca.~ Consistorial, Plaça de l'Ajuntament, s/n, de 10 h. a 14 h.
Sant Llorenç des Cardassar, a 30 de juliol de 1.992
El Batle. Signat: Miquel Vaquer Melis.
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AJUJ\TTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI
Núm.16874
Aprovat inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió de dia 6 d'agost de
1.992 el projecte d'urbanització del Polígon Industrial de "Son Llaüt", de conformitat amb el que disposa l'art. 117 de la Llei del Sòl i Ordenació Urbana de
26 de juny de 1.992 s'obri un termini de quinze dies comptats a partir del día
següent a la publicació d'aquest anunci sobre el BOCAIB perque els inter;¡:ssats

