
NF MU 09262865 Muñoz Vazquez Mario Emilio 01/07/09 90
NF MU 09013567 Mulet Servera Damian Francisco 6323-DSV 02/07/09 150
NF MU 08821658 Munar Nicolau Jaime        5992-CZP 11/07/09 90
NF MU 09228602 Muro Tejero Adan           C-2070-BDJ 29/07/09 150
NF MU 09391653 Navarro Gascon Cristino    5432-GBZ  20/07/09 150
NF MU 09035142 Navarro Piña Leopoldo      C-0448-BTW 14/07/09 150
NF MU 09272841 Navarro Ruiz Enrique       IB-3235-DB 15/07/09 150
NF MU 09272842 Navarro Ruiz Enrique       IB-3235-DB 15/07/09 150
NF MU 09247614 Nicolau Salva Miguel Angel 1281-CKD  28/05/09 150
NF MU 09257861 Nogueira Pardo Martin Federico IB-8033-BP 12/07/09 90
NF MU 09399930 Noreira Marabuto Rodrigo   M-1116-NJ 13/07/09 120
NF MU 08968423 Oñoro Ruiz Oscar Antonio   5336-FGZ  01/07/09 150
NF MU 08968424 Oñoro Ruiz Oscar Antonio   5336-FGZ  01/07/09 150
NF MU 09275419 Oliver Servera Gaspar      9548-DZG  15/07/09 90
NF MU 09017264 Orell Melian Andres        8172-GMN  29/06/09 140
NF MU 09265864 Palacios Mata Juan Carlos  2414-DYF  06/07/09 150
NF MU 09050961 Pallicer Tur Miguel Angel  C-5017-BGS 14/07/09 150
NF MU 09053668 Palou Colomet Jose M       IB-2174-DJ 29/06/09 90
NF MU 09013622 Palsingh Rajinder          C-5654-BSZ 16/07/09 150
NF MU 09229703 Pardo Bueno Francisco Miguel  6274-CWK  05/07/09 100
NF MU 09252119 Paredes Silva Samuel       IB-6960-DM 07/07/09 90
NF MU 09047100 Pascual Barcelo Antonio    1503-GDP 07/07/09 200
NF MU 08785777 Pascual Roig Francisco De Borj C-0093-BTZ 19/07/09 150
NF MU 09245196 Pastor Ballarin Fernando   3959-FWT 26/06/09 90
NF MU 09021378 Paul Bahadur Christopher   4296-CVT 23/04/09 150
NF MU 09191999 Pellegrini Padilla Jorge Alfre C-3388-BTM 16/07/09 90
NF MU 09205608 Perello Llobera Antonio    A-4125-BW 29/07/09 120
NF MU 09398613 Perello Obelleiro Lorenzo  7006-GMG  29/07/09 300
NF MU 08925074 Perez Ibernon Javier       5614-FXL 19/07/09 300
NF MU 09229320 Perez Moya Antonio         1718-FVZ  29/06/09 550
NF MU 08813019 Perez Muñoz Diego          7369-DRY 10/07/09 90
NF MU 09228325 Peso Serrano Antonio Paulino  C-4897-BHM 24/07/09 150
NF MU 08812918 Peso Serrano Antonio Paulino  C-4897-BHM 16/07/09 150
NF MU 09275435 Pezzolano Julio Fabian     IB-5677-DB 17/07/09 150
NF MU 09020622 Piña Llado Maria Luisa     8946-CGM  11/07/09 150
NF MU 09247506 Piñero Dalda Gustavo       C-7026-BCC 13/07/09 90
NF MU 09193471 Pichardo Ramos Joaquin     C-4096-BVB 08/07/09 150
NF MU 09028081 Piedra Chisaguano Wilson Rigob IB-4461-BW 28/06/09 500
NF MU 09020556 Pino Walton Alejandro      9744-GDK  03/07/09 100
NF MU 09260565 Pintado Robles Nuria       2588-CDW 25/07/09 120
NF MU 09083697 Pinto Campos Daniel Lee    C-7977-BHS 08/07/09 150
NF MU 09030216 Pinto Campos Daniel Lee    IB-2270-BW 04/07/09 150
NF MU 09399048 Pol Femenias Juan Ricardo  9755-CFS  10/07/09 150
NF MU 09270374 Pons Domingo Jose          1073-GLS  17/07/09 150
NF MU 09021087 Pont Gelabert David        IB-9045-CF 17/07/09 120
NF MU 09260984 Porcel Oliver Belen        9309-GLJ  26/06/09 120
NF MU 09389572 Posada Bermudez Jose Hildebran 8754-BWY 12/07/09 90
NF MU 08969635 Pou Llinas Juana           4598-BDH  13/07/09 150
NF MU 09391659 Prats Garcia Jose Antonio  0420-BYF  23/07/09 90
NF MU 09013566 Presa Diez Angel           9070-CLG  01/07/09 90
NF MU 09189343 Proaño Lara Joel           8050-BGF  23/07/09 90
NF MU 09256450 Pujante Martinez Antonio Javie 7332-DRK  20/07/09 150
NF MU 08968445 Quetglas Santandreu Antonio 4886-CYC  09/07/09 150
NF MU 09399856 Quimba Enriquez M Dolores  4053-GMC  20/07/09 90
NF MU 08813367 Rafael Manzano Montañes    C-4607-BKD 01/07/09 90
NF MU 09398816 Ramirez Riudavets Francisco 3520-FWY 09/07/09 180
NF MU 09207107 Ramirez Sanchez Susana     B-4173-WX 15/07/09 150
NF MU 09391604 Ramis Ramirez Pedro        3849-CGB  08/07/09 150
NF MU 09399651 Ramon Ramis Catalina       5613-BJM  03/07/09 150
NF MU 09399047 Ramon Ribas Eduardo        4121-GGX  10/07/09 150
NF MU 09250623 Ramon Valent Miguel        IB-6984-BC 30/06/09 150
NF MU 09012270 Ramos Marti Sergio         3265-CTB  30/06/09 150
NF MU 09017265 Rayo Llompart Antonio      6697-CRN  29/06/09 100
NF MU 09189337 Rebollar Andres M Mercedes 5238-CJK  23/07/09 150
NF MU 09025268 Requejo Perez Francisco Javier 6728-GJJ  06/07/09 90
NF MU 09012583 Reyes Valle Arcos          8687-CDT 21/07/09 90
NF MU 09240603 Ribas Ribas Maria De Las Nieve 8705-BCK  29/06/09 90
NF MU 09256645 Rigo Duran Joan            C-9292-BHF 28/06/09 90
NF MU 09229704 Riquelme Costa Julio Jose  IB-5186-CB 05/07/09 100
NF MU 09399025 Rivilla Gonazlez Alberto   8023-CSF  06/07/09 120
NF MU 09207863 Rodriguez Gutierrez Javier C-9305-BPJ 17/07/09 150
NF MU 09207864 Rodriguez Gutierrez Javier C-9305-BPJ 17/07/09 90
NF MU 09028279 Rodriguez Gutierrez Javier C-9305-BPJ 04/07/09 150
NF MU 09021543 Rodriguez Gutierrez Javier C-9305-BPJ 19/07/09 150
NF MU 09241764 Rodriguez Gutierrez Javier C-9305-BPJ 10/07/09 90
NF MU 09399916 Rodriguez Gutierrez Javier C-9305-BPJ 10/07/09 150
NF MU 09275529 Rodriguez Pino Raquel Maria 3657-FPZ  30/06/09 120
NF MU 09260166 Roediger Desc Andrea       VA-8979-X 05/07/09 90
NF MU 09172440 Roibal Hernandez Justo Alberto IB-5248-DG 18/07/09 150
NF MU 09236470 Romero Cortes Vicente      11/07/09 90
NF MU 09275764 Romero Matas Jaume         0072-FGJ  02/07/09 100
NF MU 09172647 Romero Rodriguez Carlos    3724-CFP 03/07/09 150
NF MU 09030220 Romica Bancuta Bobi        IB-2973-CB 08/07/09 90
NF MU 09245042 Ros Matheu Jaime Jose      IB-2931-CX 26/07/09 150
NF MU 09050301 Rosich Miro Esther         4425-FNB  27/07/09 90
NF MU 09274367 Rotger Payeras Cristobal   7705-DZF  29/06/09 150
NF MU 09236481 Rueda Carazo Jesus Angel   IB-9655-CJ 15/07/09 150
NF MU 09076372 Ruiz Gomez Daniel          C-1238-BFV 26/07/09 100
NF MU 09245461 Ruiz Sanso Pilar           C-9695-BDD 29/06/09 150
NF MU 09035644 Sade Desc Yaron            1251-BKD  29/06/09 90
NF MU 09020558 Saez Duran Ainhoa          5172-CJK  03/07/09 100
NF MU 09192000 Saez Nicolas Luis Adrian   C-4249-BPZ 16/07/09 90

NF MU 09257381 Salamanca Aguilo Miguel Angel 6295-DPZ  15/07/09 120
NF MU 08813259 Salamanca Lario Manuel     4484-FTG  01/07/09 150
NF MU 09030040 Sanchez Cabezudo Chatruc Santi 4628-FJT 04/07/09 120
NF MU 08970323 Sanchez Cano Samuel        1441-DFT 16/07/09 120
NF MU 09245048 Sanchez Carricondo Jorge Manue C-7018-BPL 26/07/09 150
NF MU 09274080 Sanchez Garrido Jose Maria 0060-CWG  26/06/09 150
NF MU 09389752 Sanchez Mañas Salvador     0048-DRW 08/07/09 150
NF MU 09245332 Sanchez Morones Sebastian  E-2987-BDC 16/07/09 300
NF MU 08812529 Sanchez Muñoz Ramon        IB-5835-DL 28/07/09 90
NF MU 09252256 Sanchez Perez Ismael       C-1160-BRK 30/06/09 150
NF MU 08911398 Sanchez Torralbo Francisco C-7312-BTK 01/07/09 150
NF MU 09390189 Santos Gomez Pedro         6884-BZZ  17/07/09 90
NF MU 09006429 Santos Ramos Joaquin Ramon IB-5073-CY 16/07/09 120
NF MU 09035650 Sastre Maldonado Fernando  8698-CNY 02/07/09 90
NF MU 09128719 Seda Dominguez Juan        5053-CYN  17/07/09 300
NF MU 09016664 Segui Escalas Gabriel      IB-7952-CJ 02/07/09 100
NF MU 08830719 Sekkafi Abdellatif         C-1030-BSR 06/07/09 150
NF MU 08969638 Serra Cano Mateo           M-4988-PX 14/07/09 90
NF MU 08812938 Serra Salom Maria          7151-CPV 23/07/09 120
NF MU 09263416 Serra Terrasa Pedro        7359-FPN  30/06/09 90
NF MU 09228652 Sierra De Leon Victor Julio IB-9391-CM 25/07/09 90
NF MU 08887960 Silva Oviedo Cielo Dufay   9013-FBD  15/07/09 90
NF MU 09391079 Simarro Magraner Alejandra 2509-DZY 07/07/09 90
NF MU 09267898 Singh Balwinder            IB-0222-BP 16/07/09 90
NF MU 09202978 Singh Harwinder            8694-CFT 23/07/09 90
NF MU 09260936 Smolinski Dariusz Pawel    IB-8240-CY 20/07/09 90
NF MU 09399122 Solana Higuera Jose Antonio 4561-CTK  06/07/09 200
NF MU 09012464 Sonja Borchwald            IB-6894-CP 29/06/09 90
NF MU 09256476 Sonnewald Peter Paul       7159-GMK  04/07/09 90
NF MU 08895323 Sotomayor Gamez Nicolas    0063-DLH  06/07/09 120
NF MU 09028495 Suau Encinas Martin        4500-CBJ  18/07/09 90
NF MU 09012470 Tabares Toro Walter        IB-3346-CZ 05/07/09 90
NF MU 09017060 Tarik Fassazi Idrissi      14/07/09 90
NF MU 08813370 Tomas Clar Jaume Miquel    1162-DCD  03/07/09 150
NF MU 09399861 Torrens Perello Juan       6824-FZT 24/07/09 90
NF MU 09256435 Torrens Sastre Juan Miguel IB-8096-CC 14/07/09 150
NF MU 09250124 Torres Campos Hermenegildo 8045-GCV 29/06/09 90
NF MU 09245689 Torres Noguera Juan        6299-DKL 28/07/09 150
NF MU 09265968 Tortella Martinez Roman    IB-7618-DC 09/06/09 300
NF MU 09399044 Trillo Cunill Victor Manuel 6445-FKJ  09/07/09 150
NF MU 09271036 Truyols Lossius Fernando   8157-DSW 08/07/09 90
NF MU 09279114 Tumbarello Casciola Daniel Alb 8664-DZT 21/07/09 90
NF MU 09244641 Turro Gaita Jose Maria     IB-9628-DC 17/07/09 90
NF MU 09391955 Vaduva Adrian              20/07/09 90
NF MU 09391503 Valens Fraile Marcos       05/07/09 150
NF MU 09391655 Valin Velazquez Alvaro Gonzalo 7212-FYR  20/07/09 150
NF MU 09274324 Valladares Pablo Guillermo 3525-BLD  11/07/09 120
NF MU 09263886 Vant Hof Cornelis          6516-BSB  10/07/09 100
NF MU 09245033 Verdier Vera Rafael Alejandro 9029-FTH  14/07/09 90
NF MU 09274604 Vert Mayol Daniel Jose     1210-DZC  29/06/09 180
NF MU 09270388 Vicens Millan Jaime        0045-DGD  27/07/09 150
NF MU 09027890 Vich Morro Raimundo        22/07/09 60
NF MU 09043137 Vilches Macias Agustin     2154-CYJ  08/07/09 150
NF MU 09021086 Vilches Rossello Marc      C-9466-BHF 05/07/09 150
NF MU 09240754 Vilella Martinez Xavier    5652-DSG  10/07/09 90
NF MU 09252258 Villalba Serrano Jose Manuel  C-8736-BRN 13/07/09 150
NF MU 09097718 Villalba Vazquez Maria Jose 9583-FXV 20/07/09 100
NF MU 09202976 Villar Teixeira Ramon      IB-5499-CY 23/07/09 200
NF MU 09252262 Villarba Burguera Santiago 3435-GDG  17/07/09 150
NF MU 09245492 Villuendas Vera Helios     C-0350-BPC 21/07/09 150
NF MU 09399042 Vincenti Valeria Marina    IB-2764-DC 09/07/09 90
NF MU 09260917 Visuña Ruiz Maria Carmen   0012-FLX  29/06/09 90
NF MU 09398765 Vizcaino Aragon Alfredo Jose  0477-CSJ  24/07/09 150
NF MU 09240715 Wagner Rivas Sergio        8422-DHP 30/06/09 90
NF MU 09229559 Walter Desc Manuel         2795-DNY 09/07/09 120
NF MU 09066948 Yucailla Peralta Danny Fernand IB-3179-BK 15/07/09 90
NF MU 09263842 Zhluko Genchev Petrov      19/07/09 300

— o —

Ajuntament d'Andratx
Num. 22170

Aprovada pel Ple d’aquesta Corporació Municipal en sessió celebrada dia
18 d’agost de 2009, l’ACTUALITZACIÓ DE L’ARTICLE 29.4 I
MODIFICACIÓ DE L’ANNEX, NÚM. 1 – QUADRE DE SANCIONS PER
LES INFRACCIONS DELS PRECEPTES DE LES ORDENANCES DE
NETEJA DE LA VIA PÚBLICA – ORDENANÇA DE NETEJA I
ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, i atès que ha romàs exposat
al públic durant el termini de TRENTA DIES HÀBILS, termini comprés entre
el dia 28 d’agost de 2009 i el dia 01 d’octubre de 2009, ambdós inclosos, prè-
via la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
núm. 125 de data 27 d’agost de 2009, sense que s’hagi presentat cap reclama-
ció, ni suggeriment, ni al·legació; i de conformitat amb l’article 49 de la Llei
07/1985, de 02 d’abril, l’esmentada Ordenança s’entén aprovat definitivament.

-
Publicació del text íntegre de l’ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETE-
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JA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS adaptada a
l’ACTUALITZACIÓ DE L’ARTICLE 29.4 I MODIFICACIÓ DE L’ANNEX,
NÚM. 1 – QUADRE DE SANCIONS PER LES INFRACCIONS DELS PRE-
CEPTES DE LES ORDENANCES DE NETEJA DE LA VIA PÚBLICA –
ORDENANÇA DE NETEJA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS
URBANS

-
ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA I ELIMINACIÓ DE RESI-

DUS SÒLIDS URBANS
-
CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.
L’objecte d’aquesta Ordenança és regular –dins l’àmbit de la competència

municipal- les activitats de neteja de les vies públiques i dels solars de propie-
tat municipal, de recollida de residus sòlids urbans i industrials, i tot tipus de
deixalles produïdes dins el terme municipal.

Article 2.
En els supòsits no regulats en aquesta Ordenança, però que, per les seves

característiques o circumstàncies, puguin estar compreses en el seu àmbit d’a-
plicació, se’ls hauran d’aplicar, per analogia, les normes d’aquesta Ordenança
que tenguin similitud amb el cas contemplat excepte en el supòsit d’infraccions
i de sancions.

Article 3.
Tots els ciutadans estan obligats a observar una conducta ciutadana que

tendeixi a prevenir i evitar que la ciutat i el terme municipal s’embruti.
Article 4.
Els ciutadans estan igualment obligats a denunciar a l’Ajuntament les

infraccions que coneguin referents a aquesta matèria. L’ajuntament es compro-
met a atendre les reclamacions, les denúncies i els suggeriments dels ciutadans,
i a exercir, en qualsevol cas,  les accions que corresponguin.

Article 5.
1. Tots els ciutadans estan obligats a complir aquesta Ordenança i totes les

disposicions complementàries que en matèria de neteja en general, manteniment
del mobiliari viari públic i estètica de la ciutat ordeni la Batlia en exercici de les
seves facultats.

2. L’Ajuntament podrà exigir en qualsevol moment el compliment imme-
diat d’aquesta Ordenança i podrà obligar als causants d’algun deteriorament a la
reparació de l’afecció causada, sense detriment de la imposició de la sanció que
correspongui.

Article 6.
L’Ajuntament donarà suport a les iniciatives de particular que, en matèria

de neteja pública, promoguin amb la intenció de millorar la qualitat de vida
d’Andratx.

Article 7.
L’Ajuntament podrà realitzar –subsidiàriament- els treballs de neteja que,

d’acord amb aquesta Ordenança, haurien d’efectuar directament els mateixos
ciutadans i els podrà imputar les despeses dels serveis prestats, sense perjudici
de les sancions administratives que, en qualsevol cas, corresponguin.

-
CAPÍTOL II. RECOLLIDA DE DEIXALLES URBANES.
Aquest capítol regularà les condicions amb les quals l’Ajuntament presta-

rà a l’usuari els serveis destinats a la recollida de deixalles i residus urbans pro-
duïts pels ciutadans.

Article 8.
Tenen la categoria d’usuaris a l’efecte de prestació d’aquest servei tots els

ciutadans, que hauran d’emprar aquests serveis d’acord amb les disposicions
vigents.

Article 9.
A l’efecte d’aquesta Ordenança, tindran la categoria de deixalles urbanes

els materials residuals que es classifiquen en:
1. Deixalles orgàniques (procedents de l’alimentació i del consum domès-

tic).
2. Deixalles reciclables (materials de vidre, cartró, paper, llaunes, plàstics,

piles, etc.).
3. Deixalles diverses.
El servei de recollida serà el responsable de retirar:
1. Els fems orgànics.
2. Les restes de poda trossejada i envassada.
3. Els mobles i estris domèstics (mitjançant un avís a l’Ajuntament o

empresa encarregada).
Si ocasionalment el volum de mobles i estris produïts és superior al nor-

mal d’ús domèstic, el productor haurà d’abonar els costos de recollida i de dipò-
sit extraordinaris.

Els ciutadans hauran de dipositar el material reciclable dins els conteni-
dors instal·lats per a aquest servei o utilitzar el servei previ avís en els què així
estigui regulat.

Article 10.

1. Els vehicles abandonats tenen la categoria de residus sòlids urbans, i és
competència de l’Ajuntament la recollida i l’eliminació dels que es generin en
el terme municipal d’Andratx.

2. L’assumpció del caràcter de residual comportarà que l’Ajuntament
pugui adquirir la propietat dels vehicles objecte de l’abandonament conforme
amb l’apartat 1r de l’article 71 RDL 339/90:

Es presumirà racionalment l’abandonament en els següents casos:
a) Quan transcorrin més de dos mesos des que el vehicle hagi estat dipo-

sitat després de la retirada de la via pública per la autoritat competent.
b) Quan permaneixi estacionat per un període superior a un mes en el

mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels
propis medis o li faltin les plaques de matriculació. En aquest cas tindrà el trac-
tament de residu sòlid urbà d’acord amb la normativa ambiental corresponent.

3. En el cas contemplat a l’apartat a), i en aquells vehicles que, encara que
tinguin signes d’abandonament, mantinguin la placa de matriculació o disposin
de qualsevol signe o marca visible que permeti la identificació del seu titular, es
requerirà a aquest, una vegada transcorreguts els corresponents terminis, per a
que en el termini de quinze dies retiri el vehicle del dipòsit, amb l’advertència
que, en cas contrari, es procedirà al seu tractament com a residu sòlid urbà.

Article 11.
L’Ajuntament haurà d’efectuar la recollida, regulada per aquesta

Ordenança, mitjançant la prestació de dues classes de serveis: un de recollida de
fems domèstics; l’altre –quinzenal i optatiu- de recollida de mobles i estris, que
l’usuari haurà de sol·licitar per telèfon.

També hi haurà la possibilitat que l’usuari els dugui al punt verd i els dipo-
siti en el contenidor corresponent.

Article 12.
Queden exclosos del servei de recollida diària domiciliària i prohibit dipo-

sitar-los en els contenidors els materials residuals següents:
1. El material inert de petites reparacions i residus industrials.
2. Les restes de l’esporgada d’arbres i jardins de parcs urbans i de la resta

d’establiments similiars públics o privats.
3. Els mobles i estris domèstics.
4. Els animals morts.
5. Escombraries d’obres.
Article 13.
En cap cas no es permetrà el lliurament de les categories de residus que

s’especifiquen a continuació, per a les quals l’Ajuntament haurà d’establir els
serveis de lliurament o de recollida sectorial:

1. Els animals domèstics que hagin mort.
2. Els mobles, estris domèstics, trastos vells i els materials residuals de

petites reparacions en habitatges o locals.
Article 14.
La prestació del servei de recollida de deixalles domèstiques comprendrà

des del trasllat de les deixalles des del punt de lliurament, transport i descàrre-
ga de les deixalles a l’abocador pertinent fins a la retirada de deixalles que pro-
curarà la recollida de tota resta dipositada fora dels contenidors i la neteja de
l’entorn.

Article 15.
Residus industrials.
Els industrials hauran de separar els residus depenent de la seva naturale-

sa:
1. Deixalles orgàniques (procedents de l’alimentació i del consum domès-

tic).
2. Deixalles reciclables (materials de vidre, cartró, paper, llaunes, plàstics,

piles, etc.).
3. Restes industrials reciclables (xapa, vidre, olis utilitzats, llenya, regan-

yols i derivats).
4. Residus perillosos.
5. Altres residus industrials no reciclables.
6. Restes de jardineria.
7. Estris.
El servei de recollida de deixalles retirarà les deixalles incloses en els

apartats 1 i 2. Les que estiguin incloses en els grups 3, 4 i 5 s’hauran de lliurar
a un sector privat i autoritzat. Les dels apartats 6 i 7 seran recollides per
l’Ajuntament amb avís previ a l’empresa encarregada.

Article 16.
Els usuaris dels contenidors dels nuclis urbans hauran de dipositar els

fems dins bosses ben tancades, a l’interior dels contenidors col·locats a la via
pública, de 20 a 23 hores.

Article 17.
L’Ajuntament establirà anualment la taxa corresponent a la prestació dels

diferents serveis de recollida de deixalles que, en cada cas, determini
l’Ajuntament.

Article 18.
Els usuaris estan obligats a utilitzar els elements de contenció correspo-

nents per a cada tipus de deixalles que, en cada cas, determini l’Ajuntament.
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Article 19.
Es prohibeix dipositar els fems fora dels contenidors. Els infractors estan

obligats a retirar les deixalles abandonades i a deixar net l’espai urbà que s’ha-
gués pogut embrutar, tot això amb independència de les sancions que corres-
ponguin. Els usuaris estan obligats a seguir puntualment qualsevol disposició
que dicti la Batlia en matèria de recollida domiciliària.

Article 20.
1. Un cop dipositades les escombraries i les deixalles en els contenidors

autoritzats del carrer, i en espera de ser recollides pels serveis municipals, adqui-
riran, d’acord amb el que es disposa a l’article 20.8 de la Llei 10/98 sobre resi-
dus sòlids urbans, el caràcter de propietat municipal.

2. Quant a la recollida selectiva, la propietat municipal sobre les deixalles
i els residus sòlids urbans a què fa referència l’art. 1 anterior, es fa plena en el
moment en què els materials residuals són lliurats a la via pública.

3. Ningú no es pot dedicar a la recollida ni l’aprofitament de les deixalles,
escombraries i residus sòlids urbans, sense una autorització municipal prèvia. Es
prohibeix triar, classificar i separar qualsevol mena de material residual diposi-
tat als punts verds o a la via pública en espera de ser recollits pels serveis muni-
cipals, excepte que es disposi de l’autorització atorgada per l’autoritat compe-
tent.

Article 21.
1. Els usuaris estan obligats a lliurar les deixalles al servei de recollida

domiciliària en bones condicions, de manera que no produeixin vessaments de
residus mentre dura aquesta operació. Si, com a conseqüència d’una presentació
deficient de les escombraries, se’n produeixen, l’usuari causant serà responsa-
ble de la brutícia ocasionada a la via pública.

2. Les deixalles s’hauran de lliurar mitjançant bosses ben tancades.
3. Es prohibeix el lliurament de deixalles domèstiques que contenguin

residus líquids o susceptibles de liquar-se; els fems que puguin existir en estat
líquid hauran de ser, prèviament, objecte de saturació en un material absorbent
(serradís, etc.).

4. Tots els elements que contenguin deixalles, a l’hora de lliurar-los als
serveis de recollida domiciliària, hauran d’anar perfectament lligats o tapats, de
manera que no es produeixin vessaments de materials residuals.

Article 22.
1. Tant els usuaris com el personal de recollida hauran de tractar i mani-

pular els contenidors de fems amb cura de no fer-los malbé.
2. L’Ajuntament procedirà a la renovació dels contenidors quan hagin

quedat inutilitzats per al servei i també s’encarregarà de la neteja periòdica.
Article 23.
1. L’Ajuntament establirà, amb caràcter permanent o transitori, punts de

lliurament i d’acumulació de residus diferents als assenyalats. Els serveis muni-
cipals hauran d’assenyalar adientment aquests espais d’acumulació de deixalles.
L’usuari estarà obligat a complir totes les instruccions que dicti al respecte
l’Ajuntament.

2. L’Ajuntament podrà establir també guals i reserves especials en l’espai
urbà per a la càrrega, descàrrega i d’altres operacions necessàries per a la
col·locació de contenidors per a deixalles.

3. En les zones de la ciutat on l’Ajuntament hagi establert la recollida de
fems mitjançant l’ús de contenidors fixos al carrer, els ciutadans vetllaran de no
destorbar les operacions corresponents a la càrrega, descàrrega i trasllat. La
Batlia, a proposta dels serveis municipals, sancionarà els què, amb la seva con-
ducta, causin destorbs a la prestació del servei de retirada o a la reposició dels
contenidors.

4. En el cas de recollida mitjançant l’ús dels contenidors a què fa referèn-
cia l’apartat 3 anterior, els usuris estan obligats a dipositar-hi les seves deixalles,
segons les normes establertes, i es prohibeix l’abandonament dels residus al vol-
tant de les zones habilitades per a la col·locació d’aquests elements de conten-
ció.

Article 24.
Se sancionaran les persones que lliurin en els contenidors dels serveis de

recollida residus diferents als assenyalats per a cada classe de servei. També se
sancionaran les que dipositin les deixalles fora dels contenidors o dins un ele-
ment de contenció diferent a l’expressament assenyalat per a cada cas.

Article 25.
1. Els serveis municipals faran pública, anualment, la programació d’ho-

raris i de mitjans prevista per a la prestació dels serveis de recollida, amb indi-
cació per a tots i cada un dels sectors de la ciutat del calendari corresponent, d’a-
cord amb les necessitats del servei.

2. L’Ajuntament podrà introduir en qualsevol moment les modificacions
en el programa de serveis de recollida que, per motiu d’interès públic, cregui
convenients.

3. Els serveis municipals hauran de fer públic amb la suficient antelació
qualsevol canvi en l’horari, la forma o la freqüència del servei, exceptuant les
disposicions dictades per la Batlia en situació d’emergència.

-
CAPÍTOL III. NETEJA DE LA VIA PÚBLICA

Article 26.
Fent referència a la neteja, es consideren vies públiques les avingudes,

passeigs, carrers, places, voravies, camins, jardins, zones verdes i altres béns
d’ús públic destinats a l’ús general de tots els ciutadans.

Article 27.
1. Queda totalment prohibit llençar o abandonar a la via pública qualsevol

objecte, tant si és sòlid, líquid o gasós. Els petits residus, com papers, llosques,
embolicalls i similars s’hauran de dipositar a les papereres corresponents.

2. Es prohibeix llençar les llosques de les cigarretes enceses a les papere-
res. S’hauran de llençar després d’haver-se apagat degudament.

3. Es prohibeix, igualment, llençar qualsevol objecte des dels balcons i
finestres, cotxes en marxa o aturats.

4. No es permet –sota cap concepte- espolsar la roba o estores a la via
pública, ni des de les finestres, balcons o terrasses.

5. Queda prohibit realitzar qualsevol operació que pugui embrutar les vies
públiques i, de manera especial, el rentat i la reparació de vehicles particular-
ment o realitzats per tallers.

6. Estan especialment prohibits els desguassos sobre la calçada o les vora-
vies i l’abocament d’aigua procedent d’aparells de refrigeració.

7. En els edificis que hi hagués plantes a l’exterior, les quals s’hagin de
regar i com a conseqüència d’aquesta operació es produeixin vessaments i esco-
rrims sobre la via pública, s’hauran de realitzar a partir de les 23:00 h. fins a les
6:00 h. del matí, sempre amb la precaució i cura de no produir molèsties als
veïns i vianants.

8. Queda absolutament prohibit l’abocament d’escombraries, residus i
fems industrials o de construcció en qualsevol lloc que no estigui destinat i auto-
ritzar per a aquesta finalitat.

9. Queda prohibit raspar, gravar, escriure, pintar o dibuixar a les parets i
portes dels edificis, excepte quan la utilització de les façanes tingui un fi cultu-
ral i es compti amb l’autorització del propietari de la façana i de l’Ajuntament.

Article 28.
1. La neteja de la via pública, pel que fa referència a l’article 25.2 l’hau-

rà de dur a terme l’Ajuntament, per gestió directa o indirecta.
2. Se n’exceptuen, pel seu caràcter no públic, les urbanitzacions privades,

els solars particulars, les galeries comercials i similars, la neteja dels quals
correspon a aquells i l’ocupació de domini públic autoritzada per a interès par-
ticular com són les terrasses i similars. Si com a conseqüència del seu estat de
conservació s’embrutassin els espais públics, la neteja d’aquests darrers serà a
càrrecs dels propietaris de les esmentades urbanitzacions, solars, galeries i simi-
lars.

3. Correspondrà a l’Ajuntament la neteja de les calçades, voreres, pas-
seigs, jardins públics, papereres, rètols d’identificació de les vies públiques,
sense perjudici de les modificacions del servei que, en circumstàncies d’emer-
gència, imposi la Batlia.

Article 29.
1. Correspon als particulars la neteja dels elements no regulats com de

competència municipal, esmentats en l’article 27.2, sobre els quals
l’Ajuntament conserva la potestat de control i la inspecció de l’estat de neteja, i
es pot obligar coactivament la persona responsable perquè la dugui a terme.

2. Correspon als particulars netejar, revocar, blanquejar i conservar en
general en bon estat, les façanes de les cases, solars i parets mitjanceres visibles
des de la via pública. D’igual obligació podrà exigir-se respecte de la reparació
de goteres i canonades de desaigüe.

3. Tots els que explotin quioscs o llocs de venda a la via pública estan obli-
gats a mantenir net l’espai –i les proximitats- en què desenvolupen la seva tasca,
durant l’horari en què realitzin l’activitat, i deixar-lo en el mateix estat una
vegada la donen per acabada.

4. L’Ajuntament, a proposta dels serveis municipals, establirà la norma
tècnica que hauran de complir els contenidors per a deixalles, papereres, cen-
drers i d’altres elements similars a instal·lar a la via pública.

La mateixa obligació afecta els propietaris de cafès, bars, gelateries i esta-
bliments semblants, pel que fa a la superfície de la via pública que ocupen amb
cadires, taules, etc.

Els titulars d’aquests establiments, i també els dels concessionaris d’es-
tancs, dels establiments de loteria i comerços –com ara papereries, gelateries,
etc.-, caracteritzats per la venda d’articles que, per les seves característiques o
pels embolicalls que empren, són susceptibles de produir restes o residus no des-
itjats, hauran d’instal·lar, pel seu compte i càrrec, les papereres necessàries
davant la seva façana. 

Serà d’obligació del titular de l’establiment la recollida dels residus que
s’hagin pogut acumular i el seu dipòsit allà on indiqui l’Ajuntament.

Les papereres que instal·lin els particulars a la via pública hauran de ser
com les que instal·la l’Ajuntament a les voravies. Els serveis tècnics n’indica-
ran la ubicació exacta.

-
CAPÍTOL IV. BRUTÍCIA A LA VIA PÚBLICA COM A

CONSEQÜÈNCIA DE LES OBRES
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Article 30.
1. Qualsevol activitat que embruti la via pública requerirà –prèviament-

l’autorització municipal o llicència, i correspondrà al titular mantenir la via
pública neta en tot moment.

2. Les persones que realitzin obres a la via pública estan obligades a pre-
venir que no s’embruti el carrer i hauran de procedir a la col·locació dels ele-
ments necessaris que impedeixin que els materials s’estenguin més enllà de la
zona afectada per les obres.

3. Serà obligació del contractista netejar la zona de la via pública afecta-
da com a conseqüència de la construcció d’edificis i de les obres.

4. A les obres que es facin a l’exterior, serà obligatòria la instal·lació de
tanques i de tubs de càrrega i descàrrega de materials, que hauran de tenir les
degudes condicions per impedir que s’embrutin les voravies i la calçada, i que
no es perjudiquin les persones i els objectes, i a més a més, hauran d’estar degu-
dament senyalitzats.

5. Els vehicles de transport de construcció hauran de condicionar-se per
tal que no vessin res a la calçada ni l’embrutin en passar. Abans de sortir de l’o-
bra també hauran de netejar els baixos i les rodes del vehicle.

6. Queda totalment prohibit dipositar qualsevol classe de residus a la via
pública, si no es fa mitjançant elements de contenció autoritzats per
l’Ajuntament.

7. Els materials a què fa referència el núm. 6 hauran de retirar-se de la via
pública quan els contenidors siguin plens i en un termini de 24 hores després
d’acabades les obres.

8. Una vegada acabat el termini que s’assenyala a l’apartat 7, els materials
abandonats a la via pública tindran el caràcter de residus, segons la Llei 10/98 i
tindran caràcter de propietat municipal, sense que el titular pugui reclamar a
l’Ajuntament, que podrà cobrar el cost del treball de retirar-los i imposar la san-
ció corresponent.

Article 31.
1. De les operacions de càrrega i descàrrega i transport de qualsevol mate-

rial susceptible d’embrutar la via pública, en seran responsables el propietari o
el conductor del vehicle i hauran de pagar els danys que hagin pogut ocasionar
a tercers per l’abocament de materials.

2. Acabada la càrrega i descàrrega de qualsevol vehicle, el personal haurà
de netejar les voravies i calçades que hagi embrutat durant l’operació, i n’haurà
de retirar els residus vessats. Seran responsables de l’incompliment d’aquest
precepte els propietaris dels vehicles i, en cas que no es coneguin, els titulars
dels establiments o finques en què s’hagi efectuat la càrrega i descàrrega.

3. Queda prohibit el transport de formigó en vehicles formigoners si
aquests no duen a la boca de descàrrega un dispositiu que impedeixi que el for-
migó s’espargeixi per la via pública.

4. Es prohibeix netejar les formigoneres en la via pública i buidar-les en
el clavegueram públic.

Article 32.
Els titulars d’activitats industrials que produexin pols seran els resposan-

bles de la neteja de la via pública afectada per la seva activitat.
Article 33.
1. Els resposanbles de qualsevol activitat que embruti la via pública estan

obligats a efectuar la neteja de la zona que s’hagi afectat.
2. Es prohibeix netejar i reparar màquines i vehicles en la via pública.
Article 34.
1. Estan obligats a netejar els espais ocupats habitualment per vehicles de

tracció mecànica els responsables dels establiments i les indústries que els
emprin pel seu servei, especialment pel que fa referència a l’abocament d’olis,
greixos i productes similars.

2. Aquesta obligació afectarà també els espais reservats per a camions,
camionetes, taxis i similars.

Article 35.
Es prohibeix, igualment, realitzar en la via pública les accions que s’es-

pecifiquen a continuació:
1. Buidar i dipositar qualsevol classe de material residual en el clavegue-

ram, en els solars sense edificar ni a les platges.
2. Abocar aigua bruta en la calçada o a l’entorn dels arbres.
3. Abandonar-ni animals morts.
4. Rentar animals a la via pública.
5. La realització de qualsevol acte que embruti o sigui contrari a la neteja

i l’ornat.
Article 36.
1. Es prohibeix abandonar mobles i estris particulars a la via pública.
2. Serà de potestat de l’Administració municipal la retirada, sense avís

previ, de qualsevol objete o material abandonat a la via pública; les despeses de
trasllat aniran a càrrec del propietari.

-
CAPÍTOL V. FINQUES, HABITATGES I ESTABLIMENTS.
Article 37.
1. Els propietaris de les finques i habitatges tindran l’obligació de tenir en

constant estat de neteja les diferents parts dels immobles que siguin visibles des
de la via pública, per motius de seguretat i d’estètica. Es prohibeix estendre roba
al carrer.

2. Pel que fa referència a l’apartat 1 anterior, els propietaris hauran de pro-
cedir a emprendre treballs de neteja, manteniment i pintat quan ho exigeixi l’or-
nat públic i l’ordeni l’Ajuntament, amb l’informe previ dels serveis municipals
competents.

3. L’incompliment en determinarà de forma immediata la sanció corres-
ponent, per falta de neteja i d’ornat en l’exterior de l’immoble.

-
CAPÍTOL VI. NETEJA I MANTENIMENT DELS SOLARS.
Article 38.
1. Els propietaris dels solars i terrenys sense edificar hauran de mantenir-

los nets i lliures de fems i de residus, i en degudes condicions d’higiene, salu-
britat, seguretat i ornat públic.

2. La prescripció anterior inclou l’exigència de desratització, desinfecció
i tancament dels solars.

3. És de potestat de l’Ajuntament la inspecció i la realització subsidiària
dels treballs de neteja a què fan referència els números 1 i 2, siguin els solars de
propietat pública o privada, amb càrrec als interessats i sense perjudici de les
sancions corresponents.

-
CAPÍTOL VII. NETEJA I TINENÇA D’ANIMALS A LA VIA

PÚBLICA.
Article 39.
1. Els propietaris dels animals són directament responsables dels danys,

perjudicis a persones, a altres animals i a coses, i a l’embrutament de la via
pública.

2. En absència del propietari, serà responsable subsidiàriament la persona
que en el moment de produir-se la infracció tingui l’animal.

3. Qui porti l’animal està obligat a recollir i retirar-ne les brutícies i nete-
jar la part afectada de la via pública.

-
CAPÍTOL VIII. SANCIONS
Article 40.
Els infractors d’aquestes ordenances se sancionaran, d’acord amb el que

disposa l’annex núm. 1 ‘Quadre de sancions per infracció dels preceptes de les
ordenances de neteja de la via pública’.

-
DISPOSICIÓ FINAL
Queden derogades totes les disposicions municipals anteriors referents a

la neteja de la via pública i recollida domiciliària de fems domèstics i indus-
trials.

ANNEX NÚM. 1
QUADRE DE SANCIONS PER LES INFRACCIONS DELS PRECEPTES

DE LES ORDENANCES DE NETEJA DE LA VIA PÚBLICA.

Article Infracció
13 LLEU DE 60 A 300 €.
16 LLEU DE 60 A 300 €.
18 LLEU DE 60 A 300 €.
19 LLEU DE 60 A 300 €.
20.3 LLEU DE 60 A 300 €.
21.1 LLEU DE 60 A 300 €.
21.2 LLEU DE 60 A 300 €.
22.1 LLEU DE 60 A 300 €.
23.1 LLEU DE 60 A 300 €.
23.3 LLEU DE 60 A 300 €.
24 GREU DE 300,1 € A 1.500 €.
27.1 LLEU DE 60 A 300 €.
27.2 LLEU DE 60 A 300 €.
27.3 LLEU DE 60 A 300 €.
27.4 LLEU DE 60 A 300 €.
27.5 LLEU DE 60 A 300 €.
27.6 LLEU DE 60 A 300 €.
27.7 LLEU DE 60 A 300 €.
27.8 GREU DE 300,1 € A 1.500 €.
29.2 LLEU DE 60 A 300 €.
29.3 LLEU DE 60 A 300 €.
29.4 LLEU DE 60 A 300 €.
30.2 LLEU DE 60 A 300 €.
30.4 LLEU DE 60 A 300 €.
30.5 LLEU DE 60 A 300 €.
30.6 GREU DE 300,1 € A 1.500 €.
30.7 LLEU DE 60 A 300 €.
31.2 LLEU DE 60 A 300 €.
31.3 LLEU DE 60 A 300 €.
31.4 GREU DE 300,1 € A 1.500 €.
32 LLEU DE 60 A 300 €.
33.2 LLEU DE 60 A 300 €.
34 LLEU DE 60 A 300 €.
35.1 GREU DE 300,1 € A 1.500 €.
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35.2 GREU DE 300,1 € A 1.500 €.
35.3 GREU DE 300,1 € A 1.500 €.
37 LLEU DE 60 A 300 €.
38 LLEU DE 60 A 300 €.
39 LLEU DE 60 A 300 €.

LES INFRACCIONS REINCIDENTS SE QUANTIFICARAN EN UN GRAU SUPERIOR AL QUE LIS CORRESPONGUI PER LES SEVES
CARACTERÍSTIQUES.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.
Aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en data 27 de setembre de 2001.
Publicat en el BOIB núm. 152 de data 20-12-2001.
-
ACTUALITZACIÓ DE L’ARTICLE 29.4 I MODIFICACIÓ DE L’ANNEX, NÚM. 1 – QUADRE DE SANCIONS PER LES INFRACCIONS DELS PRE-

CEPTES DE LES ORDENANCES DE NETEJA DE LA VIA PÚBLICA – ORDENANÇA DE NETEJA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.
Aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en data 18 d’AGOST de 2009.
-
De conformitat amb el que disposen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, la present Ordenança entrarà en vigor, una

vegada s’hagi publicat íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, i hagin transcorregut quinze dies a partir de la seva publicació.
Contra el present acord es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la present publicació en el Butlletí Oficial de les

Illes Balears, BOIB, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.
Sense perjudici de que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent en dret.

Andratx, 5 d’octubre de 2009.
El Regidor Delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Sostinibilitat. Decret de la Batlia, núm. 1444/2009 de 26 de juny., Gabriel PUIGSERVER I GIL DE SOLA.

— o —

Ajuntament de Calvià
Num. 22149

EDICTE D’ANUNCI D’ALIENACIÓ MITJANÇANT ADJUDICACIÓ DIRECTA.
D. FRANCISCO OLIVER SERRA, TRESORER HABILITAT, CAP DEL SERVEI DE RECAPTACIÓ DEL EXCEL·LENTÍSSIM  AJUNTAMENT DE

CALVIÀ
FAIG SABER: Que en el procediment de constrenyiment seguit en aquesta Recaptació, contra l’obligat al pagament BARREIROS HERMANOS, S.A., amb

N.I.F. A-32002578, per dèbits a l’Ajuntament de Calvià,  dictant-se amb aquesta data la següent:
‘PROVIDENCIA.- Visto el acuerdo de la mesa de subasta celebrada el día 21 de mayo de 2.009 en procedimiento de apremio seguido por la Recaudación

Municipal, contra el obligado al pago BARREIROS HERMANOS, S.A. con N.I.F. A-32002578, en la que no se ha adjudicado el lote único por lo que con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 107.1.a) del Reglamento General de Recaudación, quedó en dicho acto abierto el trámite de adjudicación directa de dicho lote por
un plazo máximo de seis meses, a contar desde el día 22 de mayo de 2.009, admitiéndose ofertas sin sujeción a tipo por haberse celebrado en el acto de subasta
primera y segunda licitación .

FINCA REGISTRAL Nº 65862 FOLIO 147 LIBRO 1618 TOMO 4457 DE CALVIA 1.- RUSTICA: Finca llamada La Torre o C’as Garrigue procendente de
la llamada Son Massot o C’as Notari en término de Calviá, sin que conste la descripción del resto actual, si bien de las notas de segregación extendidas en su mar-
gen queda un resto de doscientos cincuenta mil seiscientos once metros y sesenta y un decímetros cuadrados. Linda: al norte, con la finca Cas Pinés, de la misma
procedencia; oeste y parte del sur, con Ca’n Trujillo, de Julio Trujillo Costa; y este y resto del sur, con el mar. Linda además interiormente con porciones segrega-
das y vendidas a distintos propietarios. Se accede a la finca por la carretera que desde Magalluf atraviesa la integra de su procedencia. Es traslado de la finca ins-
crita con el número 5.665, obrante al folio 179 del libro 112 de Calviá.

LOTE ÚNICO: 
Valoración de los bienes que integran el lote único          3.513.086,00 euros

Esta valoración responde a los criterios siguientes:

PARCELA
URBANÍSTICA REF. CATASTRAL VALOR CATASTRAL VALOR DE MERCADO

14 B (9.326 m2) 9209001 DD6890N 0001 1.422.215,00 euros 2.844.430,00 euros

Zona Deportiva 8810001 DD6781S 0001 147.966,00 euros 242.571,00 euros
Suelo: 94.605,00 euros
Construcción: 53.361,00 euros

7.6 9000004 DD6890S 0001 213.042,50 euros 426.085,00 euros

TOTALES 1.783.223,50 euros 3.513.086,00 euros

Total cargas y gravámenes anteriores 951.018,21 euros
(Según el detalle siguiente)

- COMUNIDAD GENERAL DE PROPIETARIOS
URB. SOL DE MALLORCA ( a fecha 5/3/2008) 13.182,54 euros

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA PARCELA ‘A’ DE 
LA ZONA C.R.D. URB. SOL DE MALLORCA ( a fecha 5/3/2008) 1.603,77 euros

- BALFOUR WILLIAMSON C.O. AND LIMITED (a fecha 5/03/2008) 936.231,90 euros

TIPO MÍNIMO PARA LA SUBASTA 2.562.067,79 euros

Conforme a lo previsto por el artículo 107 del Reglamento General de Recaudación, dispongo se proceda a la realización de las gestiones conducentes a la
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