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Resultant que en la sessió plenària d’aquest Ajuntament de data 27 de
setembre de 2005 s’ha dut a terme l’aprovació provisional; resultant que no
s’han formulat reclamacions o suggeriments contra l’esmentat acord durant el
termini d’informació pública; i resultant que, conseqüentment, per Decret de
l’Alcaldia de data 22 de desembre de 2005, s’ha declarat a definitiu l’acord d’aprovació provisional abans referit, conformement amb el que disposa l’article
17.3 del Text Refús de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
RDLeg 2/2004, de 5 de març; d’acord amb el que disposa l’article 17.4 de l’esmentat text legal, es disposa la publicació de l’acord provisional elevat a definitiu juntament amb l’Ordenança Fiscal corresponent.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL CENTRE DE DIA DE
MARRATXI
Article 1. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de las Bases del
Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDLeg 2/2004,
de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la Taxa per a la prestació del servei
d’atenció al Centre de Dia de Marratxí.
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cuentemente, por Decreto de Alcaldía de fecha 22 de diciembre de 2005, se ha
declarado definitivo el acuerdo de aprobación provisional antes mencionado,
conforme a lo dispuesto en el art. 17.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de les Haciendas Locales, aprobado por RDLeg 2/2004, de 5 de marzo; de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 17.4 del mencionado texto legal, se dispone
el acuerdo de publicación del acuerdo provisional elevado a definitivo junto con
la Ordenanza Fiscal correspondiente.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL CENTRO DE DÍA DE
MARRATXÍ
Art.1 Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, de conformidad y de acuerdo con lo que disponen
los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa para la prestación del servicio de atención en el Centro de Día de
Marratxí.

Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei d’atenció al Centre de Dia de Marratxí.
El pagament de la taxa inclourà els següents serveis: Servei d’atenció personal, servei d’atenció social al resident, servei d’atenció sanitària, servei d’alimentació/menjador, activitats de rehabilitació funcional, servei d’informació,
orientació i suport als familiars cuidadors així com activitats lúdiques.

Art. 2 Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de
atención en el centro de día de Marratxí.
El pago de la tasa incluirá los servicios siguientes: servicio de atención
personal, servicio de atención social al residente, servicio de atención sanitaria,
servicio de alimentación/comedor, actividades de rehabilitación funcional, servicio de información, orientación y apoyo a los familiares cuidadores así como
actividades lúdicas.

Article 3. Subjectes passius.
Son subjectes passius contribuents de la taxa les persones que utilitzin el
servei regulat en aquesta Ordenança.

Art.3 Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas que utilicen el
servicio regulado en esta ordenanza.

Article 4.- Responsables
Seran responsables del deute tributari les persones o entitats a què es refereixen els articles 42 i 43 de la Llei General Tributària.

Art.4 Responsables
Serán responsables de la deuda tributaria las personas o entidades a las
que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria.

Article 5.- Exempcions i bonificacions
No es reconeix cap benefici fiscal en el pagament de la taxa.

Art.5 Exenciones y Bonificaciones
No se reconoce ningún beneficio fiscal en el pago de la tasa.

Article 6. Quota tributària.
La quota tributària queda fixada de la següent forma:
- Estades permanents = 360 euros/mes.
- Estades temporals = D’acord amb la quota fixada per estades permanents, prorratejada pels dies d’estada temporal, amb un increment del 20 %.

Art.6 Cuota tributaria
La cuota tributaria queda fijada de la siguiente forma:
- Estancias permanentes: 360 euros/mes
- Estancias temporales: de acuerdo con la cuota fijada para estancias permanentes, prorrateada por los días de estancia temporal con un incremento del
20%.

Article 7. Meritació, normes de gestió i pagament.
La taxa es meritarà en el moment en que s’iniciï la prestació del servei.
S’entén que s’inicia la prestació dels serveis quan es produeix l’ingrés del subjecte passiu al Centre d’Estades Diürnes.
El pagament es realitzarà durant els cinc primers dies de cada mes mitjançant càrrec o transferència bancària a favor de l’Ajuntament.
En les estades permanents, el mes d’entrada i/o sortida es facturarà segons
el dia en que es produeixi la mateixa.
En el cas de estades temporals, es facturarà segons el nombre efectiu de
dies en què s’hagi utilitzat el servei.

Art.7 Devengo, normas de gestión y pago
La tasa se devengará en el momento en que se inicie la prestación del servicio. Se entiende que se inicia la prestación del servicio cuando se produce el
ingreso del sujeto pasivo en el centro de estancias diurnas.
El pago se realizará durante los 5 primeros días de cada mes, mediante
cargo o transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento.
En las estancias permanentes, el mes de entrada y/o salida se facturará
según el día en que se produzca el mismo.
En el caso de estancias temporales, se facturará según el número efectivo
de días en que se haya utilizado el servicio.

Disposició final.
La present Ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació
dia 27 de setembre de 2005 i que ha quedat definitivament aprovada dia 22 de
desembre de 2005, entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, romanent en vigor fins la seva modificació
o derogació expressa.

Disposición final.
La presente Ordenanza, aprobada provisionalmente por el Pleno de la
Corporación día 27 de septiembre de 2005 y que ha sido definitivamente aprobada día 22 de diciembre de 2005, entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOIB permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

________
Finalizado el período de exposición pública del acuerdo de aprobación
provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL CENTRO DE DÍA DE
MARRATXÍ.
Resultando que en la sesión plenaria de este Ayuntamiento de fecha 27 de
septiembre de 2005 se ha llevado a término la aprobación provisional; resultando que no se han formulado reclamaciones o sugerencias contra el mencionado
acuerdo durante el período de información pública; y resultando que, conse-

Marratxí, 22 de diciembre de 2005
EL ALCALDE, JOSÉ RAMÓN BAUZÁ DÍAZ

—o—

Ajuntament de Muro
Num. 289
Havent finalitzat el termini per a la presentació de reclamacions contra
l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de
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setembre de 2005, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 170,
de 12 de novembre de 2005, relatiu a l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública, sense que s’hagi formulat cap reclamació, de conformitat amb allò que estableix l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificat per la Llei 11/1999,
de 21 d’abril, queda definitivament adoptat. A continuació es fa públic el text
íntegre de l’ordenança aprovada.
Muro, 3 de gener de 2006.
El batle, Miquel Ramis Martorell
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ÚS DE LA VIA
PÚBLICA
CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.
La present ordenança té per objecte la regulació de l’ús de la via pública
al terme municipal de Muro.
Article 2.
Es considera ús de la via pública qualsevol classe d’aprofitament del sòl i
del subsòl del domini públic o volada sobre aquest que faci qualsevol persona
física o jurídica, de forma temporal, per un motiu o objecte definit i delimitat.
Article 3.
L’ús comú general de la via pública s’exercirà lliurement d’acord amb les
seves característiques, els actes d’afectació i l’obertura a l’ús públic.
L’ús comú especial es subjecta a llicència municipal prèvia, d’acord amb
aquesta ordenança. L’ús privatiu i l’ús anormal hauran de ser objecte de concessió administrativa.
Article 4.
En l’exercici de l’ocupació de la via pública, queda prohibit:
a) L’ús d’animals com a objecte de reclam o complement de l’activitat
autoritzada.
b) L’ús de la persona humana com a suport material del missatge publicitari, de forma que atempti contra la seva dignitat o vulneri drets constitucionals.
c) Anunciar cridant les mercaderies o els serveis i adreçar-se als vianants
obstaculitzant la lliure circulació per la via pública o exigint la seva atenció.
d) Situar mercaderies de qualsevol casta directament sobre el paviment de
qualsevol espai públic, llevat que de manera excepcional es disposi d’autorització municipal.
e) Exposar i/o vendre productes alimentaris que no es conservin tècnicament aïllats de l’acció directa del medi ambient o que no compleixin tots els
requisits exigits per la reglamentació alimentària.
f) Excedir-se en la superfície ocupada o en el nombre d’elements situats,
respecte d’allò autoritzat.
h) La venda ambulant, exceptuant els supòsits prevists a la legislació aplicable a aquest tipus de venda.
Article 5.
El tipus de mobiliari utilitzat haurà d’estar subjecte a allò que s’estableixi
mitjançant acord o resolució de l’òrgan municipal competent per a cada una de
les zones delimitades.
CAPÍTOL II.- DE L’ÚS COMÚ ESPECIAL.
Article 6.
Es podrà autoritzar l’ocupació de la via pública amb taules i cadires als
establiments de restauració que tinguin concedida llicència d’obertura i funcionament i que disposin d’espai suficient davant la seva façana. Es tindrà en
compte la densitat de trànsit de vianants i altres circumstàncies del lloc i
ambientals i, en tot cas, l’espai haurà de reunir les condicions següents:
a) Que no sigui calçada amb trànsit de vehicles. Els llocs reservats per a
l’estacionament de vehicles es podran convertir en espai per a taules i cadires
quan hi hagi un informe previ favorable de la Policia Local.
b) Que l’ocupació amb taules i cadires no dificulti l’ús del mobiliari urbà
instal·lat per l’Ajuntament i que n’estigui, almenys, a un metre de distància
(bancs, papereres...).
c) Que l’espai ocupat no dificulti l’accés ni l’ús dels passos de vianants,
de les parades de transports públics, dels accessos a edificis o locals comercials,
dels guals permanents i de les platges.
Article 7.
1. També es considera ús comú especial la instal·lació a la via pública dels
elements que s’indiquen a continuació:
a) Instal·lació de vitrines, mostradors i tendals.
b) Col·locació de jardineres, cossiols i altres objectes decoratius o de
reclam.
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c) Col·locació de mostradors o màquines destinades a la venda de gelats,
refrescs i similars.
d) Col·locació de mostradors de bars, cafès i establiments similars a la via
pública, que permetin directament l’expedició de consumicions al públic.
e) Instal·lació de taquilles expenedores de bitllets per a espectacles.
2. L’autorització d’ocupació d’aquests elements sobre la via pública estarà subjecta a les mateixes condicions que es preveuen en l’article anterior, tenint
en compte que els tendals i voladissos no podran tenir una altura inferior als dos
metres des de la voravia.
Article 8.
L’ocupació de la via pública per càrrega i descàrrega que ocasioni el tancament de la via per les característiques de la càrrega necessitarà també la llicència municipal prèvia i el pagament, si s’escau, de la taxa corresponent. La llicència s’haurà de sol·licitar amb una antelació mínima de vuit dies respecte a la
data d’ocupació.
Article 9.
Qualsevol acte no regulat en aquest capítol que, d’acord amb la normativa general d’aplicació, tingui la consideració d’ús comú especial de la via pública, estarà també subjecte a llicència municipal.
CAPÍTOL III.- DE LES LLICÈNCIES.
Article 10.
Les llicències per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires als
establiments de restauració estaran subjectes als requisits i condicions següents:
1.Els establiments podran sol·licitar la llicència sempre i quan disposin de
llicència d’obertura i la resta de pertinents permisos en regla.
2.Juntament amb la sol·licitud de llicència s’haurà de presentar la documentació següent:
a) Llicència municipal de funcionament de l’activitat.
b) Plànol de situació de l’establiment de restauració.
c) Plànol a escala i acotat que assenyali de forma precisa les característiques de la zona: amplada de la voravia, elements del mobiliari urbà que es trobin en aquest espai (garangoles d’arbres, fanals, senyals de trànsit, papereres,
passos de vianants, rampes per a discapacitats.). S’indicarà la superfície que es
vol ocupar, les característiques i el nombre d’elements que es pretenen situar
grafiats en estat d’ús i el pas lliure que una vegada col·locats quedarà per al trànsit de vianants.
Es podrà exigir l’aportació d’una fotografia de l’estat actual de la zona
d’ocupació.
1.No es concedirà llicència d’ocupació als titulars de locals que no estiguin al corrent del pagament de les corresponents taxes i imposts municipals
relatius a aquests locals
2.Perquè la llicència d’ocupació pugui ser concedida, el titular haurà de
complir les següents condicions:
a) Aquells establiments que tenguin autoritzades un màxim de 30 places a
l’interior podran obtenir també com a màxim el mateix nombre de places a l’exterior. Els establiments que tenguin autoritzades des de 31 fins a 50 places a l’interior podran tenir a l’exterior una ocupació màxima del 80% de les places autoritzades a l’interior. En el cas dels establiments que superin les 50 places autoritzades, el nombre de taules i cadires col·locades a la via pública no podrà
excedir del 60% de les autoritzades per a l’interior. El còmput es realitzarà de
forma progressiva.
Aquests percentatges d’ocupació podran ser augmentats fins a un 50%
sobre el tant per cent corresponent, d’acord amb la disponibilitat d’espai públic
exterior. En tot cas, la decisió final correspondrà sempre a l’Ajuntament.
b) En horari nocturn es podran deixar els elements objecte de la concessió a la via pública, si bé s’hauran de retirar en casos puntuals quan així s’ordeni per la Batlia. També s’hauran de retirar sempre que no es desenvolupi l’activitat del local en un temps superior a 8 dies. L’Ajuntament no es fa responsable
dels possibles danys ocasionats als distints elements d’ocupació de la via pública.
c) La llicència que acredita el dret a l’ocupació es col·locarà emmarcada
a un lloc visible per a coneixement general i estarà a disposició dels agents de
l’autoritat o funcionaris municipals competents. També estarà a disposició de les
autoritats municipals una còpia del plànol presentat en el moment de sol·licitar
la llicència.
d) L’exercici de la llicència queda condicionat al pagament de les taxes
municipals aplicables segons les ordenances fiscals, que s’haurà d’efectuar mitjançant autoliquidació en sol·licitar la llicència.
e) La Batlia podrà modificar o suspendre temporalment l’exercici de la llicència per raons d’interès públic (actes públics, obres...) o per altres causes justificades. Això no implicarà dret a indemnització o compensació, excepte la
devolució de la part corresponent de la taxa ingressada quan el temps de suspensió sigui igual o superior a la mitat del temps pel qual s’ha concedit la llicència.
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f) La llicència serà exercida pel titular o persona legalment autoritzada. Si
es produeix cessió o traspàs, aquest haurà de ser reconegut expressament per la
Batlia. En tot cas, la llicència d’obertura de l’activitat i la d’ocupació de la via
pública per extensió d’aquella hauran de tenir el mateix titular.
g) Als espais públics no es podran efectuar instal·lacions fixes (tendalls,
mampares, tancaments...) ni tampoc tancaments amb cap tipus de mobiliari
(mampares, jardineres, cortines...) que impedeixin l’accés de vianants i puguin
representar un ús privatiu dels béns de domini públic.
h) Si el mateix terreny té més d’un sol·licitant, l’Ajuntament decidirà la
part que ha d’ocupar cada un, tenint en compte la proximitat de l’establiment de
cada peticionari, la restricció que suposi a l’ús públic i altres circumstàncies que
es considerin d’interès. En aquest cas, s’intentarà donar preferència als establiments als quals correspongui la façana.
i) El titular de la llicència està obligat a mantenir en tot moment la zona
ocupada en bon estat de neteja i salubritat, com també facilitar les tasques dels
serveis municipals. En tot cas, s’haurà de complir el que estableixi l’ordenança
municipal reguladora de la neteja de les vies públiques que estigui en vigor.
j) En cas de produir-se danys en els béns de domini públic o a tercers derivats de l’ocupació a què correspon la llicència, les reparacions aniran a compte
del titular o bé aquest haurà de rescabalar l’Ajuntament pels perjudicis causats
i també assumir qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar de la
referida ocupació.
k) En finalitzar el termini de la llicència s’ha de deixar lliure la part de la
via o espai públic ocupat a plena satisfacció municipal.
l) Respecte de la col·locació, conservació i decòrum de l’espai de la via
pública, s’observaran les indicacions que formulin l’autoritat municipal o els
funcionaris que en depenguin. Es podran modificar les circumstàncies de la llicència en cas de contingències extraordinàries.
m) En cap cas no es podran col·locar objectes fora dels límits autoritzats
per la llicència. Si això succeeix, aquests objectes es consideraran com a abandonats a la via pública i seran retirats pels agents d’aquest Ajuntament i traslladats als magatzems municipals. Els propietaris els podran retirar dels magatzems si prèviament han presentat el rebut d’haver fet efectives, si s’escau, les
despeses del trasllat, drets de custòdia i sancions corresponents.
n) Qualsevol tipus de publicitat que es pugui derivar dels elements que
ocupin la via pública s’haurà d’autoritzar independentment d’acord amb les
corresponents llicències d’instal·lació de publicitat.
1.Els serveis municipals podran senyalitzar la zona autoritzada a la corresponent llicència d’ocupació.
2.En tot el no previst en aquest article serà d’aplicació l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per utilització privativa del domini públic local consistent
en l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa.
Article 11.
Per a l’obtenció de les corresponents llicències d’ocupació de la via pública amb contenidors, sacs o altres elements d’obra, les peticions s’han de sol·licitar amb caràcter general en el moment de demanar la llicència municipal d’obres, i amb qualsevol cas amb una antelació superior als quinze dies respecte a
la data d’ocupació prevista. Per raons d’agilitat administrativa, les empreses
afectades podran subscriure un conveni amb l’Ajuntament per concertar l’ingrés
de la taxa per l’ocupació de la via pública i obtenir l’autorització corresponent.
Els titulars de les llicències regulades en aquest article hauran de facilitar
a l’Ajuntament i especialment a la Policia Local telèfons de contacte permanent
per a casos d’emergència o per si és necessària la retirada o desplaçament urgent
d’un contenidor fora de l’horari comercial.
Només es permetrà la instal·lació de contenidors, sacs o altres elements
d’obra quan es disposi de llicència d’obres.
Article 12.
En la resta de supòsits d’ús comú especial, les llicències s’atorgaran d’acord amb el disposat en la legislació pròpia del règim local.
CAPÍTOL IV.- RÈGIM SANCIONADOR.
Article 13.
La potestat inspectora de les activitats subjectes a la present ordenança
correspon al Batle o al regidor en qui delegui.
Article 14.
Seran responsables del compliment de les condicions de les llicències per
a ocupació de la via pública:
a) El titular de l’activitat a qui es doni llicència d’extensió de l’activitat
(ocupació amb taules i cadires).
b) El titular de la llicència per a ocupació amb contenidors, sacs i altres
elements d’obra i les empreses constructores, en els casos d’incompliment de les
condicions d’ocupació amb contenidors i sacs.
c) El titular de la llicència en els demés supòsits.
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Article 15.
Les infraccions assenyalades en aquesta ordenança es graduen en lleus,
greus i molt greus.
1.- Són infraccions lleus:
a) L’ús d’animals com a objecte de reclam o complement de l’activitat
autoritzada, quan aquest ús no estigui tipificat com a infracció molt greu.
b) L’ús de la persona humana com a suport material del missatge publicitari, de forma que atempti contra la seva dignitat o vulneri drets constitucionals.
c) Anunciar cridant les mercaderies o els serveis i adreçar-se als vianants
obstaculitzant la lliure circulació per la via pública o exigint la seva atenció.
d) Situar mercaderies de qualsevol casta directament sobre el paviment de
qualsevol espai públic, llevat que de manera excepcional es disposi d’autorització municipal.
e) No situar en lloc visible la llicència d’ocupació.
f) Instal·lar tendals, mampares o tanques que pertorbin la circulació de
vianants.
g) La manca d’identificació de l’empresa titular del servei en els sacs i
contenidors.
2.- Són infraccions greus:
a) L’incompliment de les condicions de la llicència d’ocupació quan
aquest incompliment no estigui tipificat com a infracció molt greu.
b) Exposar i/o vendre productes alimentaris que no es conservin tècnicament aïllats de l’acció directa del medi ambient o que no compleixin tots els
requisits exigits per la reglamentació alimentària.
c) El dipòsit a la via pública sense autorització d’objectes, escombraries,
materials o vehicles que obstaculitzin la circulació dels vianants o de vehicles.
3.- Són infraccions molt greus:
a) Ocupar la via pública sense llicència quan aquesta sigui preceptiva.
b) La falsedat en qualsevol de les dades aportades amb la sol·licitud de llicència.
c) Excedir-se en la superfície d’ocupació o en el nombre d’elements autoritzats.
d) Excedir-se de l’horari autoritzat per a l’ocupació.
e) Incomplir les resolucions de Batlia que, en ús de les seves atribucions,
adoptin mesures d’urgència o d’interès general en matèria d’ocupació de la via
pública.
f) L’ús d’animals com a objecte de reclam o complement de l’activitat
autoritzada, quan es tracti d’espècies incloses en els apèndixs I i II del Conveni
sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestres
(Conveni CITES).
Article 16.
Les infraccions podran ser sancionades per via administrativa d’acord
amb la graduació següent:
a) Infraccions lleus, amb multa de 30 a 100 euros.
b) Infraccions greus, amb multa de 101 a 200 euros.
c) Infraccions molt greus, amb multa de 201 a 1.000 Euros.
La comissió dins el mateix any natural de tres infraccions de les tipificades en aquesta ordenança es sancionarà també amb la revocació de la llicència
en vigor i la prohibició de obtenir-la per a l’any natural següent al de la revocació.
Article 17.
L’òrgan competent per imposar les sancions per infraccions d’aquesta
ordenança és la Batlia, o la Junta de Govern si actua per delegació d’aquella.
Article 18.
Els agents de l’autoritat municipal podran adoptar, com a mesura cautelar
que no tindrà caràcter de sanció, la retirada dels objectes que ocupin la via pública sense la preceptiva llicència o incomplint les condicions de la llicència atorgada. La devolució d’aquests objectes es durà a terme una vegada s’hagi resolt,
si s’escau, el corresponent expedient sancionador.
Article 19.
1.Per a la defensa dels interessos dels consumidors i usuaris i la protecció
de la salut pública, i com a mesura cautelar de caràcter general, es podran decomissar els productes alimentaris i begudes que s’ofereixin en venda ambulant
quan aquesta activitat no disposi de la preceptiva llicència municipal, per considerar-se que la venda d’aquests productes pot representar un perill sanitari
imminent, donades les condicions amb què es venen transportant i oferint aquestes mercaderies i que les persones que els ofereixen pràcticament mai compten
amb els requisits que exigeix la legislació vigent. Tot això sense perjudici de les
denúncies que es puguin formular per l’incompliment d’allò previst en aquesta
ordenança.
2.Els articles no alimentaris (bijuteria, rellotges...) que s’ofereixin al
públic fora d’establiments legalment autoritzats i que no comptin amb la preceptiva llicència municipal, a part de la denúncia que correspongui, es podran
intervenir per facilitar la seva inspecció per part dels serveis corresponents, amb
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l’objecte de comprovar el seu origen i identitat i el compliment de la normativa
aplicable.
Article 20.
1.Els productes i articles alimentaris que es decomissin seran sotmesos a
examen dels serveis competents en el termini de cinc dies hàbils a partir de la
data del decomís. Si del resultat de la inspecció resulta que són aptes per al consum, es retornaran al seu propietari, previ abonament, en el seu cas, de les taxes,
drets i despeses que pertoquin. A aquests efectes, la persona interessada s’haurà
de personar en el lloc que s’indiqui dins dels cinc dies hàbils següents als que
s’estableixen per a la inspecció; de no fer-ho, els productes decomissats seran
lliurats a centres benèfics o destruïts, segons pertoqui; tot això sense perjudici
de què les taxes, drets i despeses es puguin exigir per la via de constrenyiment.
2.Els serveis corresponents podran inspeccionar els productes no alimentaris que s’intervenguin, amb l’objecte de comprovar el seu origen i identitat, en
el termini de cinc dies hàbils a partir de la data de la intervenció. Si del resultat
de la inspecció resulta que compleixen amb la normativa vigent, es retornaran
al seu propietari, previ abonament, en el seu cas, de les taxes, drets i despeses
que pertoquin. A aquests efectes, la persona interessada s’haurà de personar en
el lloc que s’indiqui dins dels cinc dies hàbils següents als que s’estableixen per
a la inspecció; de no fer-ho, els productes decomissats seran considerats dipòsit
extrajudicial i originaran les despeses de conservació que corresponguin; tot
això sense perjudici de què les taxes, drets i despeses es puguin exigir per la via
de constrenyiment.
Disposició transitòria única.
Els titulars de llicències d’ocupació de la via pública vigents a la data
d’entrada en vigor d’aquesta ordenança s’hauran d’adaptar al seu contingut en
el termini de sis mesos. L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la
caducitat de la llicència, la qual serà declarada mitjançant resolució.
Disposició final única.
La present ordenança entrarà en vigor en la forma i el termini prevists en
els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
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tat actual ja no compleix amb les mides establertes en la Norma 79 del PGOU
de Pollença, (provablement, distribució anterior a l’entrada en vigor de la normativa vigent), però en aplicació de la normativa vigent, no s’hi permetrà construir-hi cap altre tipus d’element constructiu, que afecti l’àrea restant.
Per altra banda, l’edificació existent està afectada per la zona de protecció
de Costes, segons la delimitació vigent de la Demarcació de Costes, de 1 de
setembre de 1999, i per tant, es preceptiu l’informe favorable de Costes’.
Pollença, 28 de desembre de 2005
El Batle, sgt: Joan Cerdà Rull

—o—
Num. 257
Atès que no consta a l’expedient la notificació a l’interessat TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U., de l’escrit de secretaria de data 29-11-02, referit a
l’expedient núm. 838/02 que es tramita a l’Oficina d’Obres d’aquest
Ajuntament; escrit del següent tenor:
‘En relació a la vostra sol.licitud de llicència (V/Ref: 07921121-513) per
a la instal.lació d’una xarxa telefònica al paratge Pas de’n Barqueta, atès que per
a la realització de les obres i instal.lacions projectades és necessària l’atorgament de la declaració d’interés general (Llei 6/97 del Sòl Rústic), us comunico
que per a la tramitació de l’esmentada declaració haureu d’aportar 3 còpies del
projecte tècnic presentat.
Així mateix, us comunico que és necessària l’autorització de la Direcció
General de Recursos Hídrics, atès que la línia creua el Torrent de Sant Jordi.
En el cas que la citada autorització hagi de ser tramitada per l’Ajuntament,
haureu d’aportar una còpia més (un total de 4, per tant) del projecte.

—o—

La qual cosa us comunico als efectes de l’esmena de les deficiències que
s’hi assenyalen en el termini de 15 dies, d’acord amb la legislació aplicable’.

Ajuntament de Pollença

Pel present anunci es notifica l’escrit assenyalat, d’acord amb el que disposa l’art. 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Num. 255
Atès que no consta a l’expedient la notificació a l’interessat Sr. Hans
Georg Brech de l’escrit de Secretaria del dia 2-03-05, referit a la sol.licitud de
llicència d’obra formulada per a la construcció d’un habitatge annexe a explotació agrícola i piscina a la parcel.la 42 B-3 del polígon 9 (exp. d’obres núm.
715/99), en què es requereix l’aportació de certificacions expedides pel Registre
de la Propietat acreditatives de l’historial continuat de la finca, en els termes de
l’escrit del Consell de Mallorca del dia 10-02-05, pel present anunci es notifica
l’escrit assenyalat, d’acord amb el que disposa l’art. 59.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Pollença, 29 de desembre de 2005
El Batle, sgt: Joan Cerdà Rull

—o—
Num. 256
Per no haver pogut esser notificades al Sr. Miquel Cortés Aguiló, al domicili que apareix a l’expedient, les deficiències assenyalades a la comunicació de
data 24-02-03 referides a la sol.licitud de llicència per canvi de coberta, reforma de la façana i distribució interior al c/ Pescador núm. 10 (exp. d’obra núm.
44/02); pel present Anunci, d’acord amb el que disposa l’art. 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es notifiquen per a la seva
esmena en el termini de 15 dies, d’acord amb la legislació aplicable.
Deficiències, d’acord amb l’informe tècnic de l’arquitecte municipal:
‘Segons el plànol de reforma presentat, s’han de realitzar les obres de
nova distribució, i a més, s’ha d’intervenir en elements estructurals, com són les
parets de càrrega (ampliació obertura existent i nova obertura). Es tracta d’una
obra major, i per tant, requereix el corresponent projecte de tècnic competent
visat.
Referent al pati de llum de la zona de la cuina, pati de 1ª categoria, en l’es-

Pollença, 29 de desembre de 2005
El Batle, Juan Cerdà Rull

—o—
Num. 260
Per no haver pogut esser notificades al Sr. Bartomeu Molinas Boyeras, en
nom de MOPEGON 2000 S.L., al domicili que apareix a l’expedient, les deficiències assenyalades a la comunicació de data 6 de juny de 2003 referides a la
sol.licitud de llicència per a la instal.lació d’un depòsit de gas soterrat a l’edifici situat al c/ Torrent de Can Botana núm. 9 (exp. d’obra núm. 5/03); pel present
Anunci, d’acord amb el que disposa l’art. 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, es notifica la citada comunicació per a la seva esmena en
el termini de 15 dies, d’acord amb la legislació aplicable.
Deficiències, d’acord amb l’informe jurídic:
‘Vista la sol.licitud de data 7 de gener de 2003.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal emès en data 23 d’abril de 2003.
Atès l’establert a l’article 17.1 de la Llei 8/95 que determina que, quan es
tracti d’un edifici o d’una construcció per un ús específic i determinat no es
podrà atorgar la llicència d’obres sense que amb caràcter previ s’hagi obtingut
la llicència municipal d’instal.lació.
En compliment de l’article 7.6 de la Llei 10/90 de Disciplina Urbanística
de la CAIB, s’informa que la sol.licitud d’adequa a la normativa vigent aplicable; no obstant, no es podrà atorgar la llicència d’obres sense que amb caràcter
previ s’hagi obtingut la llicència d’instal.lació de l’activitat’.
Pollença, 28 de desembre de 2005
El Batle, sgt: Joan Cerdà Rull

