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ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
TÍTOL I
NORMES GENERALS
Article 1 - Objecte i objectius
És objecte de la present Ordenança l'establiment d'un marc legal de regulació dels
béns i recursos ambientals susceptibles de ser gestionats en l'àmbit de les
competències de les corporacions locals.
Article 2 - Àmbit d'aplicació
Seran d'aplicació les prescripcions de la present ordenança en tot el territori del
terme municipal.
Article 3 - Exercici de competències municipals
Les competències municipals recollides en aquesta Ordenança podran ser
exercides per l'alcaldia-presidència, regidoria d'àrea o qualsevol altre òrgan municipal
que pogués crear-se per al compliment dels objectius proposats. Aquest podrà exigir
d'ofici o a instància de part, en el marc de les seus competències, l'adopció de les
mesures preventives, correctores o reparadores necessàries, ordenar quantes
inspeccions estimi convenient i aplicar les sancions en cas d'incompliment d'allò que
es mana i conforme al que estableix el Títol VIII d'aquesta Ordenança.
Article 4 - Actuacions administratives
Les actuacions derivades de l'aplicació d'aquesta Ordenança s'ajustaran a les
disposicions sobre procediment, impugnació i, en general, règim jurídic, establertes a
la normativa d'administració local i legislació de procediment administratiu.
Article 5 - Inspecció
Les autoritats municipals i els seus agents, així com els inspectors i el personal
tècnic oficialment designat per l'Ajuntament i que tendran la consideració d'agents de
l'autoritat, podran realitzar inspeccions entrant en instal·lacions, locals o recintes,
quantes vegades siguin necessàries, i els seus propietaris, titulars responsables o
usuaris estaran obligats a permetre el seu accés, sempre que l'activitat d'inspecció
tengui per objecte el compliment de les prescripcions de la present Ordenança.
Article 6 - Denúncies
Qualsevol persona física o jurídica podrà denunciar davant l'Ajuntament aquelles
activitats que contravenguin les prescripcions d'aquesta Ordenança, adquirint respecte
a l'expedient, si s'iniciàs, la condició d'interessat.
Article 7 - Llicències
1. Per a aquelles activitats que estiguin sotmeses a l'obtenció de llicència prèvia, les
condicions assenyalades per la present Ordenança seran originàriament exigibles a
través d'aquella, i s'haurà de verificar el compliment i, en el seu cas, l'eficàcia de les
mesures preventives, reparadores i/o correctores.
2. El permís de funcionament de qualsevol activitat sotmesa a llicència detallarà
totes les instal·lacions i/o elements, i serà atorgat expressament.
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TÍTOL II
NORMES PARTICULARS RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE L'ATMOSFERA
DAVANT LA CONTAMINACIÓ PER FORMES DE LA MATÈRIA
CAPÍTOL 1
DISPOSICIONS GENERALS
Article 8 - Objecte i àmbit de l'aplicació
El present Títol té per objecte regular quantes activitats, situacions i instal·lacions
siguin susceptibles de produir emissions de gasos o de partícules, sòlides o líquides,
en el terme municipal, per evitar la contaminació atmosfèrica i el risc que provoqui a la
salut humana, als recursos naturals i a l'ambient.
Article 9 - Contaminació per formes de la matèria
Als efectes d'aquest Títol, s'entén per contaminació per formes de la matèria,
d'acord amb la Llei 38/1972 de Protecció del Medi Ambient Atmosfèric, de 22 de
desembre, (BOE núm. 309, de 26 de desembre), la presència a l'aire de matèries que
impliquin risc, dany o molèstia greu per a les persones o béns de qualsevol naturalesa.
Article 10 - Activitats potencialment contaminadores
Per a la determinació d'activitats potencialment contaminadores s'estarà al que
disposen l'article 41 i següents del Reglament que desenvolupa la Llei citada a l'article
anterior, aprovat per Decret 833/1975, de 6 de febrer, per al desenvolupament de la
Llei 38/1972 (BOE núm. 96, de 22 d'abril), els seus annexos i legislació concordant.
CAPÍTOL 2
NIVELLS D'IMMISSIÓ I DECLARACIÓ DE ZONES D'ATMOSFERA
CONTAMINADA
SECCIÓ 1 - NORMES GENERALS
Article 11 - Nivells d'immissió
S'entén per límits d'immissió les concentracions màximes tolerables de presència a
l'atmosfera de cada contaminant, aïlladament o associat amb altres. Els nivells màxims
d'immissió admissibles s'adaptaran al que estableix la legislació vigent, amb
especificació expressa del seu temps d'exposició corresponent.
Article 12 - Declaració de situació d'atenció i vigilància atmosfèrica
Quan, a la vista dels valors subministrats per l'organisme competent, i tenint en
compte les previsions meteorològiques, es consideri previsible arribar, en una
determinada zona de la ciutat, a nivells d'immissió superiors als tipificats com a
admissibles pel present Títol, o mantenir-se durant un període prolongat en valors que,
encara que inferiors a aquests, siguin molt pròxims, l'alcalde declararà la situació
d'atenció i vigilància atmosfèrica, després de la proposta dels serveis tècnics
municipals o organismes competents.
Article 13 - Mesures
1. En el cas de declarar-se la situació d'atenció i vigilància atmosfèrica, l'alcaldia
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adoptarà les mesures pertinents, amb l'objecte de preservar les condicions
higienicosanitàries de l'atmosfera, donant-li la màxima publicitat de forma immediata.
2. Amb la mateixa urgència i amplitud, es divulgarà el cessament de la situació
d'atenció i vigilància atmosfèrica, que també serà decretat per l'alcaldia.
Article 14 - Zona d'Atmosfera Contaminada
Les declaracions de Zona d'Atmosfera Contaminada i de situació d'emergència es
realitzaran en la forma i amb els efectes previstos en el Decret 833/1975 i legislació
concordant.
CAPÍTOL 3
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA D'ORIGEN RESIDENCIAL
SECCIÓ 1 - Instal·lacions DE COMBUSTIÓ
Article 15 - Llicències
1. Totes les instal·lacions de combustió, qualsevol sigui el combustible utilitzat i l'ús
al qual estiguin destinades, i que la seua potència calorífica útil sigui superior a 25.000
Kcal/h, hauran de complir les prescripcions d'aquest Títol i precisaran per al seu
funcionament la corresponent llicència o autorització que podrà, en el seu cas, quedar
inclosa en la de l'activitat municipal.
2. Tota modificació, substitució o transformació en instal·lacions de combustió
existents a les quals es fa referència en aquest article, hauran de tenir llicència
municipal, adaptant-se a les prescripcions d'aquest Títol i a la normativa general sobre
la matèria.
Article 16 - Homologació
Tots els elements instalplats respondran a tipus homologats quan hi hagi normes al
respecte i, tant cada un d'ells com la seua instalplació, compliran el que prescriu la
reglamentació d'instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària i
instruccions tècniques complementàries.
SECCIÓ 2 - COMBUSTIBLES
Article 17 - Tipus de combustibles
Els combustibles utilitzats en aquestes instal·lacions i les seues característiques
seran els següents:
- Combustibles gasosos: sense límit.
- Combustibles sòlids: solament podran utilitzar-se carbons de qualitat autoritzada
en la legislació vigent.
- Combustibles líquids: s'autoritzen els fixats per la legislació vigent, per a aquest
tipus d'instal·lacions.
Article 18 - Combustibles nets
Als efectes previstos en aquest Títol es defineixen com a combustibles nets:
l'energia elèctrica, el gas natural, els gasos liquats del petroli, els gasos manufacturats
i altres combustibles possibles sempre que el seu contingut en sofre sigui igual o
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inferior al 0,2 %.
Article 19 - Reserves de combustible
Les instal·lacions de combustió que tenguin una potència calorífica total superior a
2.000 Kcal/h disposaran d'una reserva de combustible net per assegurar el seu
funcionament durant sis dies al menys. Dita reserva s'utilitzarà quan es declari una
situació d'emergència i mentre duri aquesta, o quan es prevegi que s'hagi de produir.
Article 20 – Prohibició
No podran utilitzar-se aquells combustibles, líquids o sòlids, amb un contingut de
sofre superior al que, per a cada cas, assenyali la legislació vigent.
SECCIÓ 3 - GASOS DE COMBUSTIÓ
Article 21 - Generadors de calor
Les instal·lacions i funcionament dels generadors de calor, per tal de racionalitzar el
seu consum energètic, s'ajustaran a la reglamentació de les instal·lacions de
calefacció, climatització i aigua calenta sanitària i instruccions tècniques
complementàries.
Article 22 - Rendiment
Els generadors de calor tendran, com a mínim, els rendiments que determini la
normativa vigent a cada moment. Actualment, regiran els especificats en la normativa
d'aplicació.
Article 23 - Menor rendiment
Quan el rendiment de combustió de qualsevol generador de calor sigui inferior al 75
%, el titular o titulars de la instal.lació estaran obligats a substituir els elements
defectuosos, a canviar la instal.lació o, en el seu cas, a adoptar les mesures
necessàries per tal d'aconseguir que el rendiment superi el percentatge indicat.
Article 24 - Fums
1. Per a aquelles instal·lacions en què s'utilitzin combustibles sòlids, la temperatura
dels fums, a l'entrada de la xemeneia, no haurà de superar els 250 ºC.
2. En les instal·lacions de combustibles líquids, el tant per cent de concentració de
CO2 de gasos secs en els fums, mesurats en volum, haurà d'estar comprès entre 10 i
13 i la seua temperatura entre 180 i 250 ºC, mesurats tots els valors a l'entrada de la
xemeneia.
Article 25 - Índex opacimètric
1. Solament podran emetre's fums visibles ocasionalment. L'índex opacimètric
màxim autoritzat serà d'1 a l'Escala Ringelmann.
2. Aquests límits podran ser superats fins al doble en el centre de les instal·lacions
amb combustibles sòlids, durant un temps màxim de mitja hora, sempre tenint en
compte el que disposa l'article 32.
Article 26 - Prohibició
Queda prohibida tota combustió que no es realitzi en llars adequats i provistos de
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les corresponents conduccions d'evacuació dels productes de combustió.
SECCIÓ 4 - DISPOSITIUS DE CONTROL I EVACUACIÓ
Article 27è. Noves instal·lacions
1. Les noves instal·lacions hauran de disposar dels dispositius adequats que
permetin mesurar la pressió a la xemeneia i cambra de combustió, temperatura dels
fums i anàlisi d'aquests, així com quants controls siguin necessaris per comprovar el
funcionament del procés de combustió.
2. Amb aquesta finalitat, la xemeneia haurà de disposar d'un orifici d'un diàmetre no
inferior a cinc centímetres, amb la corresponent tapa, situat en lloc accessible, segons
s'indica a l'article següent.
3. Les instal·lacions de calefacció i aigua calenta sanitària disposaran d'un orifici de
diàmetre no inferior a 8 mm.
Article 28 - Presa de mostres
1. L'orifici per a la presa de mostres se situarà de forma que la distància a qualsevol
pertorbació del fluix gasós (colze, canvi de secció o altres) sigui com a mínim de 8
diàmetres, en el cas que la pertorbació es trobi abans del punt de mesura respecte al
sentit del fluix, o de 4 diàmetres si és en sentit contrari.
2. En el cas particular d'instal·lacions ja existents, amb grans dificultats per mantenir
aquestes distàncies, podran disminuir-se procurant conservar una relació d'un a dos,
amb l'objecte que la desviació de les condicions ideals siguin mínimes. En qualsevol
cas, no s'admetran valors inferiors a 2 i 0,5 diàmetres per a les distàncies entre el punt
de presa de mostra i qualsevol pertorbació anterior i posterior, respectivament.
Article 29 - Diàmetre hidràulic
1. Per a les seccions no circulars s'utilitzarà el diàmetre hidràulic equivalent, que en
el cas de secció rectangular ve donat per la fórmula:
De = 2 A x B
A+B
on A i B són els costats interiors de la xemeneia.
2. Totes les dimensions indicades als articles precedents es refereixen a quotes
interiors.
Article 30 - Condicions de seguretat. Mesuraments
1. Per realitzar mesuraments i preses de mostres, els orificis circulars que es
practiquin a les xemeneies estaran dotats, per a facilitar la introducció dels elements
necessaris, d'un casquet roscat de 100 mm. de longitud o major, perquè permeti
acoblar la tapa corresponent. Aquest casquet anirà fortament soldat per al cas de
xemeneies metàl.liques o ancorat en xemeneies d'obra.
2. En les connexions es disposaran les corresponents tapes metàl.liques, mascle o
femella.
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3. El registre per a la presa de mostres haurà de ser accessible per facilitar la
instal.lació i comprovació dels aparells de mesurament, de forma que el personal
d'inspecció pugui operar normalment i sense risc d'accidents.
4. Si fos necessari, s'haurà d'instal.lar una plataforma que disposi de barana i
rodapeu de seguretat.
5. Totes els mesuraments que es realitzin (cabdals, velocitats, concentracions de
contaminants i altres), es portaran a terme seguint mètodes homologats, nacional o
internacionalment.
Article 31 - Xemeneies
1. A les xemeneies circulars el nombre d'orificis i connexions serà de dos, situats
segons diàmetres perpendiculars.
2. A les xemeneies rectangulars aquest nombre serà de tres, disposats sobre el
lateral de menors dimensions i en els punts mitjans dels segments que resulten de
dividir la distància lateral inferior en tres parts iguals.
3. Les xemeneies de diàmetre interior, real o equivalent, inferior a 70 cm. solament
disposaran d'una connexió de mesurament i anàlisi.
Article 32 - Altura de les xemeneies
Les xemeneies per a l'evacuació dels gasos producte de la combustió o d'activitats,
es construiran segons les presents normes i la seua desembocadura haurà de
sobrepassar, al menys, en un metre i mig l'altura de l'edifici més alt, propi o confrontant
en un radi no inferior a vuit metres i sempre de forma que, per les condicions de
l'entorn, i a criteri dels serveis tècnics municipals, no creï molèsties als vesins ni afecti
l'ambient.
Article 33 - Depuració de fums
Quan hi hagi un depurador de fums en el circuit d'evacuació s'haurà de disposar
d'un orifici anterior i un altre posterior per a presa de mostres i anàlisi de la seua
eficàcia.
Article 34 - Depuració per via humida
Els sistemes de depuració hauran de complir la normativa vigent i, en el cas de
tractar-se de sistemes per via humida, no podran abocar al clavegueram líquids que
contenguin reactius, i amb un nivell de Ph fora de l'interval comprès entre 6 i 10.
Article 35 - Manteniment
Les instal·lacions, la potència de les quals superi les 86.400 Kcal/h, hauran de ser
conservades i mantingudes, obligatòriament, per empreses especialitzades o per
personal autoritzat, que seran responsables del seu bon funcionament. Hauran de
realitzar, al menys, una revisió anual, el resultat de la qual quedarà assentat en el llibre
registre oficial de la instal.lació, que recollirà, a més, totes les incidències i reparacions
efectuades durant el seu funcionament i estarà a disposició de l'administració.
CAPÍTOL 4
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CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA D'ORIGEN INDUSTRIAL
SECCIÓ 1 - LLICÈNCIES
Article 36 - Indústries potencialment contaminadores
Es consideren com a indústries potencialment contaminadores de l'atmosfera les
definides en el Decret 833/1975 de Protecció del Medi Ambient Atmosfèric, a les quals
s'aplicarà tot quant aquest disposa i, en particular, els límits d'emissió màxims.
Article 37 - Estudi previ
1. Per a aquestes indústries serà requisit indispensable, posterior a la concessió de
la seua llicència municipal, la presentació d'un estudi o projecte, subscrit per tècnic
competent, en el qual es justifiqui el compliment del que disposa el citat decret.
2. Aquest estudi formarà part, en el seu cas, del projecte tècnic global que
reglamentàriament ha d'acompanyar la sol.licitud de llicència per a la instal.lació de
l'activitat qualificada en qüestió.
Article 38 - Obligacions
1. Els titulars d'activitats industrials potencialment contaminadores de l'atmosfera
estan obligats a respectar els límits d'emissió que els corresponguin, sense necessitat
d'un acte de requeriment o subjecció individual.
2. Així mateix, estaran obligats a:
a) Facilitar l'accés dels inspectors municipals als llocs de l'activitat.
b) Posar a disposició dels inspectors la informació, documentació, elements i
personal auxiliar que siguin requerits.
c) Permetre als inspectors la presa de mostres suficients per realitzar les anàlisis i
comprovacions.
d) Permetre la utilització dels instruments i aparells de l'empresa utilitzats amb fins
d'autocontrol.
e) Proporcionar, en general, tot tipus de facilitats per a la realització de la inspecció.
Article 39 - Mesuraments
1. Una vegada instal.lada la indústria caldrà realitzar els mesuraments oportuns per
garantir el correcte funcionament de la instal.lació, dins dels límits d'emissió fixats en
cada cas.
2. Dit mesurament podrà realitzar-lo l'ajuntament, organisme competent o entitats
col.laboradores de l'administració.
Article 40 - Ampliació de la indústria
No s'autoritzarà l'ampliació de la indústria si no compleix, en quant a les noves
instal·lacions ja existents, els nivells d'emissió establerts, salvat que, junt al projecte
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d'ampliació, en presenti un altre de depuració de les emissions ja existents, adoptant
aquells mitjans anticontaminants necessaris i les mesures preventives correctores i/o
reparadores per reduir dits nivells als límits reglamentaris.
Article 41 - Modificació de la indústria
Qualsevol modificació que una indústria, inclosa en els grups A i B del Catàleg
d'Activitats Potencialment Contaminadores (Decret 833/1975) desitgi introduir en les
seues matèries primes, maquinàries, procés de fabricació o sistema de depuració
d'afluents gasosos, que pugi afectar l'emissió de contaminants a l'atmosfera, haurà de
ser posada en coneixement de l'ajuntament i seguirà el tràmit d'autorització previst per
a la instal.lació, ampliació o modificació d'indústries.
Article 42 - Contaminants atmosfèrics
S'entén per contaminants de l'atmosfera, entre d'altres, les matèries que es
relacionen a l'annex del Decret 833/1975 de Protecció del Medi Ambient Atmosfèric.
Article 43 - Nivell d'emissió
1. S'entén per nivell d'emissió la concentració màxima admissible de cada tipus de
contaminant abocat a l'atmosfera, mesurat en pes o en volum segons la pràctica
corrent internacional i a les unitats d'aplicació que corresponguin a cada un d'ells. El
nivell d'emissió pot venir donat pel pes màxim de cada substància contaminant
abocada a l'atmosfera, sistemàticament, en un període de temps o per una unitat de
producció.
2. Els nivells d'emissió màxims no podran superar els indicats a l'annex del Decret
833/1975, anteriorment citat i normes derivades i concordants.
Article 44 - Denegació de llicències
Quan a pesar de complir-se l'indicat a l'article anterior, els nivells d'immissió
admissibles puguin ser superats per les emissions d'alguna activitat, l'ajuntament,
posteriorment a l'informe dels serveis tècnics municipals o organisme competent,
podrà denegar la corresponent llicència.
SECCIÓ 2 - GASOS DE SORTIDA
Article 45 - Evacuació de gasos
L'evacuació de gasos, pols, fums o altres emissions a l'atmosfera, es farà a través
de xemeneies que compliran l'especificat a l'Annex II de l'Ordre de 18 d'octubre de
1976 del Ministeri d'Indústria i Energia, sobre prevenció i correcció de la contaminació
de l'atmosfera.
Article 46 - Registre de presa de mostres
Les noves instal·lacions, així com les actualment en funcionament, hauran de tenir
registres per a la presa de mostres similars als indicats a l'article 27 i següents.
Article 47 - Condicions de seguretat
Quan sigui necessari realitzar mesures en llocs poc accessibles, els titulars de les
indústries estaran obligats a instal.lar una plataforma o bastida provisional de fàcil
accés. Aquests elements se situaran en el lloc que determini l'inspector i aniran
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previstos d'una presa de corrent de 220-380 V, d'il.luminació suficient i condicions
adequades de seguretat.
Article 48 - Abocaments
No podran abocar-se al clavegueram gasos, fums, pols o altres emissions.
Article 49 - Mètodes homologats
Els mètodes de mesures que s'utilitzin en cada cas hauran de ser homologats i
recomanats pel Ministeri d'Indústria i Energia.
Article 50 - Entitats col.laboradores
Per a la realització d'informes, proves i mesuraments dels nivells d'emissió, amb
independència dels realitzats pels serveis municipals, es podrà recórrer a les entitats
col.laboradores del Ministeri d'Indústria en matèria de contaminació atmosfèrica.
Article 51 - Llibre registre
Els titulars de les indústries hauran de disposar del corresponent llibre registre, on
s'anotin les revisions periòdiques i resultats obtenguts dels mesuraments realitzats, tot
això d'acord amb la normativa vigent. Aquest llibre estarà en tot moment a disposició
dels serveis tècnics municipals.
SECCIÓ 3 - DISPOSITIUS DE CONTROL
Article 52 - Autocontrol
1. Les activitats industrials potencialment contaminadores de l'atmosfera exerciran
un autocontrol de les emissions dels seus contaminants atmosfèrics.
2. Les indústries classificades en els grups B i C del Catàleg d'activitats
potencialment contaminadores de l'atmosfera hauran d'efectuar controls de les seues
emissions amb la periodicitat que indiqui l'ajuntament a proposta dels serveis tècnics
municipals o organisme competent, amb la supervisió d'aquests i hauran de remetre el
resultat dels mesuraments.
Article 53 - Equips i aparells de mesures
1. Als efectes previstos a l'article anterior, l'ajuntament quan ho estimi convenient,
podrà exigir a les indústries noves i a les ja existents la instal.lació d'equips i aparells
de mesura d'emissions contaminants, que podran ser automàtics i continus, i amb
registrador incorporat quan sigui tècnicament viable. Dits instruments podran ser
controlats pels tècnics municipals o organisme competent, si així ho decideix
l'ajuntament.
2. En determinats casos es podrà imposar la transmissió de la informació recollida
per dits equips i aparells fins a un quadre de control central, propietat de l'ajuntament o
altre organisme oficial competent. Les bandes de paper continu dels registradors
hauran de conservar-se durant tres anys.
Article 54 - Control de mesures correctores
Quan els serveis tècnics municipals o organisme competent ho considerin necessari
podran exigir la instal.lació d'aparells registradors continus per controlar el
funcionament efectiu de les mesures correctores, i el titular de l'activitat haurà de
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remetre dits registres als serveis municipals, amb la periodicitat que aquests els
assenyalin.
Article 55 - Avaries
Les empreses industrials hauran de comunicar a l'ajuntament, amb la major
urgència possible, i sempre abans de vint-i-quatre hores, les anomalies o avaries de
les seues instal·lacions o sistemes de depuració dels efluents gasosos que puguin
repercutir en la qualitat de l'aire de la zona, per tal que l'autoritat municipal ordeni les
mesures d'emergència oportunes. Dites anomalies o avaries es reflectiran en el llibre
registre a què es refereix l'article 51.
Article 56 - Mesurament manual
Les indústries del grup A del Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminadores
hauran d'efectuar, al menys una vegada a l'any, el mesurament dels contaminants
abocats a l'atmosfera, i podran augmentar la seua freqüència si els serveis tècnics de
l'ajuntament o organisme competent ho consideren oportú. Aquest mesurament serà
supervisat pels tècnics municipals o organisme competent, als quals es remetrà el seu
resultat.
Article 57 - Acció substitutòria
En el supòsit d'incompliment de l'indicat als articles anterior, els mesuraments seran
realitzats per l'ajuntament o per entitats col.laboradores de l'administració, i les
empreses hauran d'abonar les despeses originades, amb independència de la possible
sanció administrativa.
Article 58 - Inspeccions
S'entén per inspecció, als efectes del present Capítol, tot acte que tengui per
objecte comprovar les emissions de contaminants a l'atmosfera i la seua incidència
sobre l'ambient; l'eficàcia, funcionament i manteniment de les instal·lacions correctores
implantades per les activitats per reduir les emissions; el correcte disseny, muntatge i
ús de les instal·lacions de fabricació que pogués tenir incidència sobre el medi
ambient; així com tot acte que tendeixi a verificar les condicions tècniques o
administratives, o comprovar l'autorització de funcionament d'una instal.lació, als
efectes d'emissió de contaminants a l'atmosfera.
Article 59 - Causes de la inspecció
Les activitats industrials potencialment contaminadores de l'atmosfera seran
inspeccionades per l'ajuntament, sempre que s'hagi presentat denúncia fonamentada,
es presumeixi que la contaminació pugui ser excessiva, o quan ho requereixi la
planificació establerta pels serveis municipals.
Article 60 - Actuacions d'inspecció
1. Les inspeccions a què es refereix l'article anterior comprendran les verificacions
següents:
A) Comprovació que continuen complint-se satisfactòriament les condicions
establertes a les autoritzacions.
B) Comprovació que es respecten els nivells d'emissió imposats a la indústria, així
com la seua incidència sobre la qualitat de l'aire.
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2. Les actuacions d'inspecció, mesures, proves, assaigs i comprovacions
determinades per aquest Títol, podran ser realitzades pels seus serveis propis, o bé
mitjançant l'assistència tècnica dels serveis tècnics d'altre organisme o d'entitats
col.laboradores de l'administració, degudament autoritzades i reconegudes.
Article 61 - Tècnics municipals
1. Els tècnics municipals i el personal oficialment designat per realitzar la inspecció i
verificació de les instal·lacions gaudiran, en l'exercici de les seues funcions, de la
consideració d'agents de l'autoritat a efectes del que disposa la legislació penal.
2. En l'exercici de la seua missió podran anar acompanyats dels experts que
considerin necessaris, els quals estaran subjectes a les normes de secret
administratiu.
Article 62 - Infracció de les normes
1. En el supòsit d'infracció de les normes d'emissió de contaminants detectada amb
motiu d'una inspecció municipal, l'alcalde podrà ordenar d'ofici els mesuraments que
jutgi necessaris i requerirà el titular perquè, en el termini que es fixi, corregeixi les
deficiències observades.
2. En aquells casos que com a conseqüència de la infracció de les normes
d'emissió, es produís una greu situació de contaminació atmosfèrica amb risc per a la
salut humana o per a l'ambient, l'alcalde podrà exigir la paralització de la indústria fins
que s'hagin adoptat les mesures correctores oportunes.
CAPÍTOL 5
ACTIVITATS VÀRIES
SECCIÓ 1 - GARATGES, TALLERS I ALTRES
Article 63 - Garatges, aparcaments i tallers
Tots els garatges, aparcaments i tallers de reparació d'automòbils, tant públics com
privats, hauran de disposar de ventilació suficient, que garanteixi que en cap punt
d'aquests es pugui produir acumulació de contaminants degut al funcionament dels
vehicles.
Article 64 - Ventilació
La ventilació podrà ser natural o forçada. En qualsevol cas les mesures adoptades
per a la distribució d'aire interior hauran d'aconseguir que en cap punt dels locals pugui
arribar-se a concentracions de monòxid de carboni superior a 50 p.p.m.
Article 65 - Ventilació natural
1. S'entén per ventilació natural aquella que disposa d'una superfície lliure, en
comunicació directa amb l'exterior, de 1 m2 per cada 200 m2 de superfície, havent-hi,
al menys, un conducte vertical a cada quadrat de 20 m de costat en què idealment
pugui dividir-se aquest. La superfície dels accessos, si romanen sempre oberts,
podran prendre's en consideració.
Article 66 - Ventilació directa
A garatges situats en patis d'illa o espais interiors es permetran buits de ventilació
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directa, sempre que estiguin separats, com a mínim, 15 m. de les alineacions interiors
de l'edifici.
Article 67 - Ventilació forçada
1. Quan la ventilació natural sigui insuficient, s'instal.larà ventilació forçada, per
garantir una exploració completa del local, amb una capacitat mínima de 6 renovacions
per hora i que les seues boques d'aspiració estiguin disposades de forma que hi hagi
al menys dos boques de projecció vertical sobre el sòl per cada un dels quadres de 15
metres de costat en què idealment pugui ser dividit el local.
2. A garatges de superfície igual o superior a 1000 m2, s'efectuarà la instal.lació de
detecció de CO amb sistema de condicionament automàtic dels ventiladors.
3. El comandament dels extractors se situarà a l'exterior del recinte del garatge o en
una cabina resistent al foc i de fàcil accés.
Article 68 – Instal.lació de detectors de monòxid de carboni
1. Serà preceptiva la instal.lació d'aparells detectors de monòxid de carboni, a raó
d'1 per cada 500 m2 de superfície o fracció, i caldrà que n'hi hagi al menys un per
planta, situat entre 1,5 i 2 m. d'altura respecte al sòl i en els llocs més
desfavorablement ventilats.
2. Els detectors s'hauran d'instal.lar de forma que accionin automàticament la
instal.lació de ventilació forçada quan la concentració de CO sigui superior a 50 p.p.m.
Article 69 - Xemeneies
L'extracció forçada de l'aire dels garatges i tallers instal.lats en edificis s'haurà de
realitzar per xemeneies adequades que compleixin les condicions indicades a l'article
32.
Article 70è. Tallers de pintura
Els tallers que realitzin operacions de pintura les portaran a terme a l'interior d'una
cabina especial que depurarà els gasos i disposarà de xemeneia independent que
sobrepassi en dos metres l'altura de l'edifici propi o confrontant en un radi de 15
metres. En determinats casos, i mitjançant autorització municipal expressa, es podrà
eximir de xemeneia sempre que estiguin dotats de sistema de depuració homologats.
En qualsevol cas, la ventilació del local s'haurà de realitzar sense produir molèsties.
SECCIÓ 2 - ALTRES ACTIVITATS
Article 71 - Neteja de roba i tintoreries
A les indústries de neteja de roba i tintoreries s'exigiran xemeneies de ventilació
dels locals, independentment de les pròpies instal·lacions de combustió i aparells de
neteja. En determinats casos i mitjançant autorització municipal expressa, es podrà
prescindir de xemeneia en els aparells de neteja de roba, sempre que estiguin dotats
de depuradors adequats degudament homologats. En qualsevol cas la ventilació del
local s'haurà de realitzar sense produir molèsties.
Article 72 - Establiments d'hoteleria
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Els establiments d'hoteleria com bars, restaurants, cafeteries i altres d'anàlegs,
hauran de complir amb el que estableix la Secció 3, si s'hi realitzen operacions de
preparació d'aliments que originin gasos, fums i olors, i estaran dotats de ventilació
mitjançant xemeneia que compleixi amb el que disposa l'article 32.
Article 73 - Instal·lacions provisionals
Les instal·lacions de tipus provisional o temporal, tals com plantes d'aglomerat
asfàltic, preparació d'àrids, formigonats o altres de similars, hauran de comptar amb
les prescripcions i els límits d'emissió assenyalats per a aquests casos per la
normativa vigent.
Article 74 - Obres de demolició
A les obres de demolició i en altres activitats que puguin produir pols, quan no sigui
possible canalitzar les emissions, s'hauran d'adoptar a les mesures necessàries
perquè a una distància de 2,5 m. en horitzontal des del límit físic de l'espai en què es
realitza l'activitat, la qualitat de l'aire es mantengui dins dels límits assenyalats per la
normativa vigent.
SECCIÓ 3 - CONDICIONAMENT DE LOCALS
Article 75è. Evacuació de l'aire
1. L'evacuació de l'aire calent enrarit, producte de condicionament de locals, es
realitzarà quan el volum d'aire evacuat sigui inferior a 0,2 m3/s. de forma que el punt
de sortida de l'aire disti, com a mínim, 2 metres de qualsevol buit de finestra situat en
pla vertical.
2. Per a volums d'aire compresos entre 0,2 i 1 m3/s, el punt de sortida distarà, com
a mínim 3 metres de qualsevol finestra situada en el pla vertical i 2 metres en el pla
horitzontal. Així mateix, la distància mínima entre la sortida de l'aire i el punt més
pròxim de finestra situada en el mateix paràmetre serà de 3,5 metres.
3. En el cas d'estar situades a façanes, l'altura mínima sobre la voravia serà de 2m.
i estarà proveïda d'engrellat de 45º d'inclinació, que orienti l'aire cap amunt.
4. Per a volums d'aire superiors a 1 m3/s, l'evacuació haurà de ser a través de
xemeneia, l'altura de la qual ha de superar en 2 metres la de l'edifici propi o
confrontant en un radi de 15 metres. La ventilació de locals d'ús públic, la superfície
dels quals sigui superior a 200 m2, es farà també per conducte a coberta. Aquesta
superfície serà de 150 m2 per a locals destinats al ram de l'hoteleria.
Article 76 - Torres de refrigeració
Les torres de refrigeració es col.locaran en la cota més elevada de l'edifici i a més
de 15 m. de buits de façanes pròximes o, si estan en un altre emplaçament, se
situaran també a 15 m. de buits o façanes amb finestres.
Article 77 - Condensació
Tot aparell o sistema de condicionament que produeixi condensació tendrà,
necessàriament, una eficaç recollida i conducció d'aigua, que impedeixi que es
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produeixi degoteig a l'exterior.
Article 78 - Ventilació
La ventilació dels centres de transformació podrà ser natural o forçada. En cas de
ventilació natural, els engraellats de sortides d'aire calent o enrarit hauran de distar,
com a mínim 2m. de qualsevol buit de finestra, o preses d'aire d'altres activitats ja
instal.lades, situats en pla vertical. En cas de ventilació forçada, el punt d'evacuació
complirà el que disposa l'article 75.
CAPÍTOL 6
OLORS
Article 79 - Normes generals
1. Queda prohibida tota emissió d'olors que produeixin molèsties i constitueixin
incomoditat per al veïnat, sigui en forma d'emissions de gasos o de partícules sòlides o
líquides.
2. Les activitats que produeixin el tipus de molèsties descrites anteriorment s'hauran
d'emplaçar conforme al que preveu aquest Títol i i altres disposicions de rang superior,
i l'autoritat municipal competent podrà fixar el seu emplaçament mitjançant resolució
raonada, en aquells casos d'excepcional importància.
3. Per determinar un emplaçament adequat s'atendrà al tipus d'activitat, informes
tècnics, mesures preventives, correctores i reparadores i la necessitat o no de la seua
proximitat al veïnat, així com dels vents dominants en el seu cas.
4. La concessió de llicència es realitzarà solament quan l'activitat estigui dotada de
tots els elements correctors i evacuadors necessaris per evitar al veïnat qualsevol tipus
de molèsties.
5. Les activitats que tenguin per objecte expendre o emmagatzemar mercaderies de
fàcil descomposició hauran de comptar obligatòriament amb cambres frigorífiques de
característiques i dimensions adequades, per tal d'evitar qualsevol tipus d'emanació
olorosa que es converteixi en molèstia o incomoditat per al veïnat.
Article 80è. Producció d'olors
1. A totes les indústries o activitats que puguin produir olors durant el seu
funcionament, independentment que els generadors de calor i les seues sortides de
fums compleixin amb l'estipulat en aquest Títol, estan prohibits finestrals o buits
practicables que posin en comunicació el recinte industrial amb l'atmosfera.
2. La ventilació a les indústries o activitats mencionades haurà de ser forçada i
l'extracció d'aire enrarit es farà a través de la corresponent xemeneia.
3. Aquelles activitats o indústries que originin dejeccions d'animals o produeixin
residus pudents s'hauran d'emplaçar a una distància adequada del nucli de la
població.
4. Els gasos que per les seues característiques organolèptiques produeixin
molèsties o irritació a les mucoses nasals, hauran de ser evacuades a través de
conductes estancs i amb ventilació forçada.
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CAPÍTOL 7
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA PRODUÏDA PER VEHICLES DE MOTOR
Article 81è. Generalitats
Els usuaris dels vehicles de motor, que circulin dins del terme municipal, estan
obligats a mantenir en correcte funcionament els motors a fi de reduir les emissions de
contaminants a l'atmosfera, complint en tot moment la normativa vigent en aquesta
matèria.
Article 82 - Mètodes homologats
Tots els mesuraments i inspeccions tècniques que es realitzin per comprovar les
emissions dels vehicles hauran de seguir mètodes i procediments de mesures
homologades, recollits en la normativa vigent. Així mateix, els aparells utilitzats en els
mesuraments correspondran a tipus aprovats i degudament contrastats pel Ministeri
d'Indústria i Energia.
Article 83 - Opacitat de fums
En els assaigs per al mesurament de l'opacitat dels fums en els centres de control,
s'haurà de presentar el vehicle amb el carburant habitual del mercat, sense cap tipus
d'additiu. Si el tècnic inspector sospita de la presència d'aquests en el tipus de
carburant utilitzat, podrà extreure'n una mostra en quantitat inferior a 1 litre per a la
seua posterior anàlisi, i no serà vàlida la mesura fins que els resultats de les dites
anàlisis confirmin les característiques del carburant.
Article 84 - Centres d'inspecció
Les inspeccions tècniques de vehicles a motor s'efectuaran en els centres oficials, o
en els dependents d'entitats col.laboradores de l'administració degudament
autoritzades, segons determina la legislació vigent.
Article 85 - Monòxid de carboni
1. Els vehicles automòbils amb motor d'encesa per guspira hauran de complir en tot
moment els límits d'emissió de monòxid de carboni fixats en la normativa vigent.
2. Per tal de realitzar els mesurament de les emissions d'aquests vehicles, els
inspectors municipals podran detenir-los en qualsevol lloc i ocasió, entregant al
conductor una vegada realitzat el mesurament, una acta amb el seu resultat. En el cas
que les seues emissions superin els límits admissibles, se seguirà el corresponent
expedient sancionador.
3. Quan els vehicles amb motor d'encesa per guspira se sotmetin voluntàriament a
revisió en un dels centre oficials de control i els resultats obtenguts fossin favorables,
aquests seran considerats, igualment, com a vehicles controlats.
Article 86 - Vehicles dièsel
1. Els vehicles amb motor dièsel disposaran d'un precinte a la bomba d'injecció de
combustible i hauran de complir en tot moment els límits d'emissió fixats per la
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normativa vigent.
2. Tots els vehicles automòbils amb motor dièsel seran sotmesos, amb caràcter
anual, a inspecció tècnica per conèixer el seu funcionament en el que es refereix a
l'emissió de fums a l'atmosfera i adoptar, en cas necessari, les oportunes mesures
correctores.
Article 88 - Requeriment
1. Els agents de la policia municipal podran, en tot cas, valorar visualment les
emissions de fums dels vehicles de forma que, quan estimin que aquells són
excessius, requereixin la presentació del vehicle en un centre de control en el termini
de 15 dies per realitzar la corresponent inspecció i comprovació d'emissions.
2. Si el vehicle no es presentàs en temps i forma, l'autoritat municipal, després dels
tràmits reglamentaris, imposarà la sanció corresponent.
Article 89 - Resultat de la inspecció
Si presentat el vehicle, el resultat de la inspecció fos favorable, la denúncia quedarà
sense efecte. En el cas que resultàs desfavorable s'imposarà la sanció pertinent i es
concedirà un nou termini de 15 dies per a la presentació del vehicle degudament
corregit, amb l'advertiment exprés de majors sancions en cas de reincidència.
Article 90 - Emissions abusives
Quan, segons el parer dels agents municipals, les emissions es considerin
manifestament abusives, podran obligar el conductor del vehicle a dirigir-lo a un centre
de control en aqueix mateix moment per realitzar la comprovació de les emissions
sense permetre la manipulació del motor. Una vegada conegut el resultat d'aquestes
emissions podrà obrir-se el corresponent expedient sancionador.
Article 91 - Empreses amb vehicles dièsel
Totes les empreses que disposin d'un parc de 10 o més vehicles dièsel, que circulin
habitualment pel municipi, hauran de presentar en el departament municipal
corresponent un programa detallat del seu manteniment, que haurà de ser aprovat i
comprovat pel dit departament.
Article 92 - Labor de vigilància
En el compliment de la seua labor de vigilància, els agents de la policia municipal
podran situar-se a la sortida dels parcs d'automòbils d'aquestes empreses per
recomanar la no sortida a la via pública d'aquells vehicles que, al seu parer, generin
emissions excessives. En el cas de no atendre aquesta recomanació, els agents
actuaran de conformitat amb el que disposa l'article 90.
CAPÍTOL 8
INFRACCIONS
Article 93 - Tipificació de les infraccions
1. Constituiran infracció administrativa els actes o omissions que contravenguin les
normes contingudes en aquest Títol, així com la desobediència als manaments
d'establir les mesures preventives, correctores o reparadores assenyalades, o de
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seguir determinada conducta en relació amb les matèries que aquest regula, essent
d'aplicació el règim sancionador regulat en el Títol VIII de la present Ordenança.
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 94 - Infraccions al règim de control d'instal·lacions de combustió.
En relació amb les instal·lacions de combustió, siguin aquestes de tipus residencial
o industrial, es consideren:
1. Infraccions lleus:
- Manca del reglamentari registre per a la presa de mostres o que aquest no
compleixi amb les prescripcions del present Títol. (Aquesta situació serà considerada
com a lleu només en la primera inspecció, i les successives seran interpretades com a
reincidències).
- Superar l'índex opacimètric dels fums emesos, fins a dos unitats de l'Escala de
Bacharach.
- No complir amb el tant per cent de CO2 per a combustibles líquids especificats a
l'article 30.
- Superar els límits d'emissió fixats per la legislació vigent en quantitat inferior al
100% dels dits límits.
2. Infraccions greus:
- La reincidència en infraccions lleus.
- No facilitar l'accés dels inspectors municipals a les instal·lacions o entorpir el
desenvolupament de la seua missió.
- Superar l'índex opacimètric dels fums emesos, entre 2 i 4 unitats de l'Escala
Bacharach.
- El funcionament d'instal·lacions de combustió amb un rendiment mínim inferior fins
a un 5 % del valor absolut dels límits fixats.
- No adoptar mesures preventives, correctores i/o reparadores en el termini ordenat.
- Superar, en més del doble i menys del triple, els límits d'emissió fixats per la
legislació vigent.
3. Infraccions molt greus.
- La reincidència en infraccions greus.
- Superar l'índex opacimètric dels fums emesos, en més de 4 unitats de l'Escala
Bacharach.
- El funcionament d'instal·lacions de combustió amb un rendiment mínim inferior en
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més d'un 5 % del valor absolut dels límits fixats.
- Superar en més del triple, per dos o més vegades al dia, els límits d'emissió fixats
en la legislació vigent per als contaminants atmosfèrics.
- El consum de combustible distint a l'autoritzat per al seu ús, conforme al que
estableix la legislació vigent.
Article 95 - Infraccions al règim de control de contaminació atmosfèrica
d'origen industrial
1. Es considera infracció lleu qualsevol inobservança de les normes relatives a
contaminació d'origen industrial, no qualificada expressament com a infracció greu.
2. Es consideraran infraccions greus:
- No permetre l'accés dels inspectors a les instal·lacions industrials, o no donar
facilitats per al desenvolupament de la seua missió.
- La falta de les autoritzacions o llicències necessàries per a l'exercici de l'activitat i
posada en marxa de les instal·lacions.
- L'emissió de contaminants per damunt dels nivells fixats per part d'activitats
incloses en el grup C del Catàleg ja citat. Això no obstant, s'admetrà superar en dos
vegades el nivells d'emissió admissibles durant un període màxim de mitja hora per
dia.
- La resistència o retard en la instal.lació de les mesures preventives i/o elements
correctors o reparadors que haguessin estat imposats.
- La negativa a la instal.lació o funcionament, en les condicions establertes a l'article
58, d'aparells per al mesurament i control de contaminants en les emissions industrials
i per a la determinació de nivells d'emissió.
3. Es considera infracció molt greu qualsevol de les tipificades com a "greus" en les
quals coincideixin factors de reincidència.
Article 96 - Infraccions al règim de control de contaminació atmosfèrica amb
origen en activitats vàries i olors
1. Es considerarà infracció lleu quan, en obres d'enderroc i altres activitats que
puguin produir pols, i no es puguin canalitzar les emissions, no s'adoptin les mesures
necessàries perquè, a una distància de 2,5 metres en horitzontal des del límits físic de
l'espai en què es realitza l'activitat, la qualitat de l'aire es mantengui dins dels límits
assenyalats per la normativa vigent.
2. Es consideraran infraccions greus les conductes que impliquin inobservança de
les següents prescripcions en quant a condicionament de locals:
a) l'evacuació de l'aire calent o enrarit producte del condicionament dels locals, es
realitzarà, quan el volum d'aire evacuat sigui inferior a 0,2 m3/s de forma que el punt
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de sortida d'aire disti, com a mínim, 2 metres de qualsevol buit de finestra situat en el
pla vertical.
b) Per a volums d'aire compresos entre 0,2 i 1 m3/s, el punt de sortida distarà, com
a mínim, 3 metres de qualsevol finestra situada en el pla vertical i 2 metres del pla
horitzontal. Així mateix, la distància mínima entre la sortida d'aire i el punt més pròxim
de finestra situada en distint paràmetre serà de 3,5 metres.
c) En el cas d'estar situades a façanes, l'altura mínima sobre la voravia serà de 2
metres i estarà proveïda d'un engraellat de 45º, que orienti l'aire cap amunt.
3. Es considerarà infracció molt greu aquella greu en què coincideixin factors de
reincidència.
4. En matèria d'olors, es considera com a infracció l'incompliment de qualsevol de
les prescripcions contingudes als articles 78 i 79. Els serveis competents municipals
graduaran la gravetat de la infracció en cada cas, atenent les següents circumstàncies.
a) molèsties causades al veïnat, gravetat d'aquestes i sensibilitat de la població al
respecte.
b) acceptació o resistència per part del possible infractor de les instruccions
atorgades pels serveis municipals.
c) Perjudici, en el seu cas, d'activitats municipals o privades afectades per la
suposada infracció, si aquelles han estat autoritzades i reporten beneficis de qualsevol
índole a la població.
Article 97 - Infraccions en Zona d'Atmosfera Contaminada
Totes les infraccions comeses en Zones d'Atmosfera Contaminada o en el marc de
situacions d'emergència seran tipificades en el seu grau màxim.
Article 98 - Infraccions al règim de control de contaminació atmosfèrica
produïda per vehicles a motor
1. Es consideren infraccions lleus:
a) l'emissió dels vehicles a motor d'encesa per guspira del 5 al 7,5 per cent en
volum de monòxid de carboni, i dels vehicles de motor dièsel entre 55 i 60 unitats
Hartridge o els seus equivalents en unitats Bosch o unitats absolutes, d'acord amb la
potència del motor del qual es tracti, per damunt dels nivells establerts en el Decret
3025/1974.
b) El simple retard en la presentació del vehicle a inspecció. S'entendrà que hi ha
simple retard quan el vehicle sigui presentat dins dels 15 dies següents al termini
assenyalat a l'article 88.
2. Es consideren infraccions greus:
a) L'emissió dels vehicles de motor d'encesa per guspira de més del 7m5 per cent
en volum de monòxid de carboni, i dels vehicles de motor dièsel de més de 60 unitats
Hartridge o els seus equivalents en unitats Bosch o unitats absolutes d'acord amb la
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potència del motor del qual es tracti, per damunt dels nivells establerts.
b) Quan havent-se comès una infracció lleu dels apartats a i b del número anterior,
es requereix novament el titular del vehicle per a la seua presentació en el termini de
15 dies i aquesta no es realitzàs, o si realitzada, els resultats de la inspecció superen
els límits assenyalats per la legislació vigent.
A aquests efectes es considerarà com a no presentació, el retard superior a 15 dies.
c) La reincidència en infraccions lleus, dins d'un termini de 4 mesos en el supòsit a i
2 en el b.
d) l'aixecament, sense autorització prèvia, dels precintats de les bombes d'injecció
del combustible.
e) La presència d'additius en el carburant utilitzat al presentar el vehicle a inspecció.
f) La no presentació per part de l'empresa a la qual es refereix l'article 91 del
programa detallat de manteniment, sempre que hagués estat requerida a aquests
efectes pel departament competent.
3. Es consideren infraccions molt greus:
a) La reincidència en infraccions greus previstes a l'apartat c) del número anterior.
b) La reincidència en l'aixecament, sense autorització prèvia, dels precintes de les
bombes injecció de combustible a les quals es fa referència a l'apartat d) del número
anterior.
c) Quan havent-se comès una infracció greu de l'apartat 2.a) i b) es requerís
novament al titular del vehicle per a la seua presentació en el termini de 15 dies i no ho
fes, o , si presentat, els resultats de la inspecció superassin els límits establerts per la
legislació vigent.
d) La no presentació, per part de les empreses a les quals es refereix l'article 95,
del programa detallat per al manteniment dels seus vehicles, sempre que haguessin
estat requerides per dos o més vegades pel departament competent.
TÍTOL III
NORMES PARTICULARS RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE L'ATMOSFERA
DAVANT LA CONTAMINACIÓ PER FORMES DE L'ENERGIA
Derogat per Ordenança Municipal de Protecció del Medi Ambient i La Salut
Pública Front a la contaminació Acústica. (BOIB 144 29/09/2005)
TÍTOL IV
NORMES PARTICULARS RELATIVES A LES AIGÜES RESIDUALS
CAPÍTOL 1
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OBJECTIUS I ÀMBIT D'APLICACIÓ
Article 142 - Objectius i àmbit d'aplicació
1. El present Títol té per objecte establir les disposicions bàsiques necessàries
perquè en l'abocament, conducció, tractament i control de les aigües residuals, siguin
garantides en tot moment la salut humana, la protecció del medi ambient i la
preservació dels recursos naturals, així com garantir una gestió coordinada i eficaç en
matèria d'obres i serveis d'evacuació, tractament i recuperació de les aigües residuals,
comprenent, igualment, el finançament de les obres i serveis mencionats.
2. El disposat en el present Títol és d'aplicació general en tot el territori municipal
respecta als abocaments que s'efectuïn a la xarxa de col·lectors municipals.
CAPÍTOL 2
REGULACIÓ DELS ABOCAMENTS
Article 143 - Cens d'abocaments
1. Els serveis tècnics municipal elaboraran un Cens d'Abocaments on es registraran
els permisos concedits, data de concessió del permís, classe d'activitat, tipus,
localització composició, cabdal, i periodicitat de l'abocament, procés, titular de l'activitat
generadora de l'abocament, punt d'abocament i tota altra circumstància que es
consideri rellevant i pertinent.
2. Prenent com a base el mencionat Cens, així com els resultats de les
comprovacions efectuades a la xarxa, els serveis tècnics municipals quantificaran
periòdicament les diverses classes d'abocament, a fi d'actualitzar les limitacions de les
descàrregues i les consegüents autoritzacions, així com també disposaran de les
actuacions preventives, reparadores i/o correctores que siguin necessàries.
Article 144 - Situació d'emergència
1. Es produeix una situació d'emergència quan, a causa d'una descàrrega
(evacuació-injecció- dipòsit) perillosa o fortuïta d'abocaments industrials (o altres
potencialment contaminants) s'originen, directament o indirecta, substàncies de tipus
sòlid, líquid o gasós, que puguin perjudicar la integritat i el correcte funcionament de
les instal·lacions de sanejament, o que posin en perill persones o béns en general.
2. Els titulars de les instal·lacions i/o activitats que, per la seua naturalesa, puguin
ocasionar aquest tipus de descàrrega, hauran d'adoptar els sistemes de prevenció i
protecció necessaris per evitar-les o, en els seu cas, reparar-les i/o corregir-les. Els
projectes detallats d'aquestes instal·lacions i/o activitats hauran de presentar-se a
l'admissió per a la seua aprovació, que no eximirà el titular de les responsabilitats
derivades d'una situació d'emergència.
3. Davant una situació d'emergència s'adoptaran, al més aviat possible, les
mesures necessàries que es tenguin a l'abast per disminuir o reduir al màxim els
efectes de l'abocament. Al mateix temps es notificarà immediatament a l'ajuntament
per sol.licitar ajuda, a fi que aquest pugui prendre les mesures oportunes de protecció
de les instal·lacions municipals de sanejament. En el termini màxim de set dies
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posteriors a l'abocament accidental d'una descàrrega perillosa, l'interessat haurà de
remetre a l'ajuntament un informe en el qual es detallarà la data, hora, naturalesa,
causa del succés, descàrrega efectuades "in situ" i, en general, totes aquelles dades
que permetin als serveis tècnics municipals una correcta interpretació de l'emergència,
l'adequada avaluació de les seues conseqüències i la proposta i posada en acció de
mesures preventives, reparadores i/o correctores per a aquestes situacions.
4. L'ajuntament facilitarà un model d'instruccions a seguir davant una situació
temporal de perill per descàrrega perillosa o fortuïta d'abocaments industrials o altres
potencialment contaminants.
5. En aquest model figuraran els números telefònics als qual l'usuari podrà
comunicar l'emergència, el primer dels quals serà el de l'estació depuradora receptora
de l'afluent anòmal. En el supòsit de no poder comunicar amb dita estació podrà fer-ho
amb els següents i per l'ordre que s'indiqui. Establerta la pertinent comunicació,
l'usuari haurà d'indicar el tipus de producte i quantitat d'aquests que s'han abocat al
col.lector.
CAPÍTOL 3
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ EN L'ORIGEN
Article 145 - Tractaments previs a l'abocament
1. Les activitats classificades com a potencialment contaminadores requeriran per a
la seua instal.lació, ampliació, modificació o trasllat, l'aprovació per part de l'ajuntament
dels tractaments previs a l'abocament necessaris per descarregar els seus
abocaments amb els nivells de qualitat exigits per aquest Títol.
2. L'usuari serà responsable de la construcció, explotació i manteniment de les
instal·lacions que pertocassin, amb objecte de satisfer les exigències d'aquest Títol.
Les inspeccions i comprovació del funcionament de les instal·lacions és facultat i
competència de l'ajuntament.
Article 146 - finalitat del control
Les aigües residuals, procedents de les activitats classificades, abocades a la xarxa
de col.lectors municipals, que posteriorment siguin tractades a les plantes de
tractament d'aigües residuals municipals, estaran subjectes a un tractament previ a
l'abocament, tal que:
- es protegeixi la salut del personal de manteniment dels col.lectors i plantes de
tractament;
- assegurar que no es deteriorin els col.lectors, plantes de tractament i equips
associats;
- garanteixi que no s'obstaculitza el funcionament de les plantes de tractament;
- garanteixi que els abocaments de les plantes de tractament d'aigües residuals
municipals no tenguin efectes negatius sobre medi ambient i que les aigües receptores
compleixin altres disposicions legislatives vigents;
- permeti l'evacuació de fangs de plantes de tractament d'aigües residual, amb la
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qualitat necessària per ser reciclats o evacuats.
CAPÍTOL 4
AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENTS
Article 147 – Sol.licitud de permís i autorització d'abocaments
Totes les activitats del terme municipal, qualssevol siguin les seues
característiques, han de tenir resolt el sistema d'abocament de les sues aigües
residuals de forma que eviti la contaminació del medi. Les activitats classificades que
optin per abocar als col.lectors municipals estan obligats a sol.licitar de la corporació
municipal el permís d'abocaments a la xarxa de sanejament.
Article 148 - Abocaments a xarxes generals de sanejament
1. Els abocament a xarxes generals de sanejament provinents de les activitats
classificades i qualssevol altres susceptibles d'alterar el medi, només seran autoritzats
quan siguin assimilables als de naturalesa urbana.
2. La resta dels abocaments que es trobin compresos en algun dels supòsits
següents presentaran un projecte alternatiu de mesures preventives i correctores, amb
caràcter previ a l'autorització:
- que representin algun tipus de risc per a la xarxa general, ja sigui per les seues
característiques corrosives, per la concentració de materials sòlids viscosos, per la
seua naturalesa inflamable o explosiva o per produir-se fortes oscil.lacions en el cabal
d'abocament;
- que per ells mateixos, o en combinació amb altres abocaments, incideixin
significativament en l'eficàcia del funcionament de l'estació depuradora;
- que contenguin contaminants tòxics de tal entitat i quantitat, que representin una
amenaça per a la qualitat de les aigües receptores de l'abocament.
3. Tot això s'entendrà sense perjudici de les autoritzacions o llicències que hagin de
concedir altres organismes competents en la matèria.
4. Les autoritzacions d'abocaments es concediran específicament i segons el tipus
d'activitat, procés i/o característiques del corresponent abocament, conforme a l'article
95 de la Llei d'Aigües.
Article 149 - Tramitació
1. Per tramitar el permís d'abocament s'haurà d'adjuntar a la corresponent sol.licitud
les dades que figuren en la documentació especificada en la normativa d'aplicació.
2. El permís d'abocament no s'entén concedit fins que el sol.licitador obtengui
expressa autorització.
3. Qualsevol modificació dels termes referits exigirà sol.licitar novament el permís
d'abocament. La infracció a les prescripcions d'aquest Títol i/o falta de pagament de
les taxes de depuració i abocament de les aigües residuals podran determinar la
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revocació del permís d'abocament.
Article 150 - Obligatorietat
Totes les aigües residuals domèstiques hauran d'abocar-se al clavegueram
municipal. En el cas que aquest no existeixi, hauran de ser evacuades a través d'un
sistema autònom de sanejament.
Article 151 - Organismes competents
L'ajuntament autoritzarà la descàrrega a la xarxa de sanejament, amb subjecció als
termes, límits i condicions que s'indiquin.
Article 152 - Denegació d'autoritzacions
Sense previ permís d'abocament, l'ajuntament no autoritzarà:
a) l'obertura, ampliació o modificació d'una indústria;
b) la construcció, reparació o remodelació d'un clavegueró o clavegueró
longitudinal;
c) la posada en funcionament d'activitats industrials potencialment contaminants, si
prèviament no s'han aprovat, instal.lat i, si escau, comprovat pels serveis tècnics
municipals, l'eficàcia el correcte funcionament dels tractaments previs a l'abocament
en els termes requerits;
d) Connexions a la xarxa que no siguin independents per a cada indústria. Quan
això no sigui possible, s'haurà de proposar com a alternativa una solució tècnicament
adequada que permeti diferenciar els abocaments. L'ajuntament podrà exigir, en el cas
que distints usuaris aboquin al mateix clavegueram, la instal.lació d'equips de control
separats si les condicions de l'abocament ho aconsellen. Les instal·lacions de
vigilància i control es construiran d'acord amb els requisits de l'ajuntament;
e) la descàrrega a un clavegueram que estigui fora de servei;
f) la utilització d'aigües procedents de canals públics o de la xarxa amb l'única
finalitat de diluir les aigües residuals.
Article 153 - Instruments de planificació
1. Els instruments de planificació municipal contendran mesures d'adequació de la
capacitat de depuració disponible a la xarxa municipal, amb les necessitats de
depuració existents o previsibles.
2. Igualment, hauran d'incloure en els programes d'actuació els convenis terminis i
mitjans financers disponibles per realitzar la política de sanejament.
Article 154 - Taxes de sanejament
Els titulars d'abocaments d'aigües residuals satisfaran la taxa de sanejament, de
conformitat, si escau, amb l'establert a l'ordenança fiscal corresponent.
CAPÍTOL 5
LIMITACIONS DELS ABOCAMENTS
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Article 155 - Abocaments prohibits
Queda prohibit abocar, directament o indirecta, a la xarxa de col.lectors municipals
qualssevol dels següents productes, la composició química dels quals o contaminació
bacteriològica puguin impurificar les aigües, produint dany a la salut pública, en els
aprofitaments inferiors i en els recursos en general, i es realitzi mitjançant evacuació,
injecció o dipòsit:
- matèries sòlides o viscoses en quantitats o volums tals que, per elles soles o per
interacció amb altres, puguin produir obstruccions o sediments que impedeixin el
correcte funcionament dels col.lectors o dificultin els treballs de manteniment
d'aquests;
- sòlids, líquids o gasos combustibles, inflamacions o explosius;
- sòlids, líquids o gasos irritants, corrosius o tòxics i perillosos;
- olis i greixos flotants;
- radionucleïds de naturalesa, quantitats o activitats tals que tenguin caràcter de
residu radioactiu, segons la legislació vigent;
- residus industrials o comercials que, per la seua concentració o naturalesa, puguin
ser considerats tòxics o perillosos, segons la normativa vigent;
- microorganismes nocius de naturalesa, quantitat, o concentració que infringeixin
les reglamentacions establertes al respecte per les institucions competents;
- qualssevol altres que tenguin efectes negatius sobre el medi.
Article 156 - Abocaments a canals receptors
Les aigües residuals industrials, junt amb totes aquelles potencialment
contaminants, recollides en els col.lectors municipals, per a les quals no hi hagi
tractament posterior adequat en plantes de tractament municipals abans d'anar a un
canal receptor, s'ajustaran en tot moment a les lleis i disposicions legals en vigor.
Article 157 - Abocaments a les instal·lacions municipals
Les aigües residuals industrials i totes aquelles potencialment contaminants, que
s'aboquin a la xarxa municipal de sanejament,, s'ajustaran a les especificacions
presentades a la Taula 1 de l'Annex IV.3, que recull l'interval de les característiques i
concentracions màximes permeses en els abocaments als col.lectors municipals.
Article 158 - Revisions
Si cap instal.lació industrial abocàs productes no inclosos en la citada relació,
l'administració municipal procedirà a assenyalar les condicions i limitacions per a
l'abocament de cada un dels productes. Així mateix, i d'acord amb el que es refereix a
l'article 145, podran establir-se formes alternatives, sempre que ho permetin la
magnitud de les instal·lacions municipals depuradores i la capacitat d'assimilació del
medi receptor.
CAPÍTOL 6
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MOSTRATGE I ANÀLISI
Article 159 - Presa de mostres
1. Les instal·lacions productores d'aigües residuals hauran de comptar,
necessàriament, amb els dispositius, registres, arquetes i altres utensilis pertinents que
facin possible la realització de mesuraments i presa de mostres representatives.
2. Tota instal.lació que produeixi abocament d'aigües residuals no domèstiques
disposaran d'una única arqueta de registre, situada aigües avall del darrer abocament,
que sigui accessible per al fi al qual es destina. La seua ubicació haurà de ser, a més,
en un punt en el qual el fluix de l'efluent no pugui alterar-se.
Article 160 - Mostres
1. Les mostres es prendran de forma que s'asseguri la seua representativitat i en
quantitat suficient per poder separar tres porcions iguals per a les operacions que
s'hagin de realitzar en laboratori.
2. Les mostres s'introduiran en recipients adequats, convenientment segellats i
etiquetats, per impedir-ne la manipulació. A les etiquetes hi figurarà:
- un número d'ordre;
- descripció de la matèria continguda;
- lloc precís de la presa,
- data i hora de la presa,
- nom i firmes de l'inspector i de la persona responsable de la instal.lació objecte de
la inspecció.
3. De les tres porcions abans mencionades, una quedarà en poder de l'industrial,
una altra serà entregada per l'inspector a un laboratori acreditat per a l'anàlisi i la
tercera quedarà en poder de l'administració, que hagués realitzat l'inspecció, la qual
portarà un llibre de registre de les anàlisis.
Article 161 - Anàlisis
Una vegada realitzada l'anàlisi, el laboratori acreditat en farà tres còpies, enviant-ne
una a l'òrgan de l'administració que feu la mostra per al seu arxiu; una segona còpia a
l'industrial; i la tercera còpia, junt amb la porció de mostra que quedà en poder de
l'administració, romandrà al laboratori per posar-la, en cas necessari, a disposició de
l'autoritat judicial.
Article 162 - Mètodes
L'anàlisi es realitzarà conforme a mètodes oficials d'anàlisis o, en el seu defecte,
amb mètodes adoptats oficialment en altres països.
Article 163 - Disconformitat
Si l'industrial manifestàs la seua disconformitat amb el resultat de les anàlisis, es
procedirà a realitzar-ne una nova en un altre laboratori acreditat, el resultat de la qual
serà definitiu, i les despeses de realització aniran a càrrec de l'industrial. La
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manifestació haurà de ser realitzada pel titular dels abocaments, fonamentada i per
escrit, davant l'òrgan competent que hagi ordenat l'anàlisi i en el termini d'un mes a
partir del dia del rebut de la comunicació del resultat d'aquest.
CAPÍTOL 7
INSPECCIÓ
Article 164 - Disposicions generals
1. Els serveis corresponents de l'ajuntament realitzaran periòdicament la inspecció i
vigilància de les instal·lacions d'abocaments d'aigua a la xarxa de clavegueram,
arquetes i registres i instal·lacions de l'usuari, per tal de comprovar el compliment del
que disposa el present Títol.
2. Per iniciativa de l'ajuntament, quan ho consideri oportú, o a petició dels
interessats, podran realitzar-se inspeccions i/o controls de l'abocament d'aigües
residuals.
Article 165 - Objecte de la inspecció
La inspecció i control a què es refereix el present article consistirà, totalment o
parcial, en:
- revisió d'instal·lacions
- comprovació dels elements de mesurament
- presa de mostres per a la seua anàlisi posterior
- realització d'anàlisis i mesuraments "in situ"
- aixecament de l'acta de la inspecció
- qualsevol altre extrem rellevant de l'abocament o de la instal.lació inspeccionada
Article 166 - Accés a les instal·lacions
S'haurà de facilitar l'accés dels inspectors a les distintes instal·lacions, a fi que
puguin procedir amb major eficàcia en les tasques de control i vigilància. Hauran de
posar-se a la seua disposició totes les dades, anàlisis i informació en general que
aquests sol.licitin, evitant entorpir i obstaculitzar la inspecció.
Article 167 - Acreditació
1. Els inspectors hauran d'acreditar la seua identitat mitjançant documentació
expedida per l'ajuntament.
2. No serà necessària la notificació prèvia de les visites, sempre que s'efectuïn dins
de l'horari oficial de funcionament de l'activitat, i s'haurà de facilitar l'accés a les
instal·lacions en el moment en què aquelles es produeixin.
Article 168 - Acta
L'inspector aixecarà una acta de la inspecció realitzada per l'ajuntament, amb les
dades de la identificació de l'usuari, operacions i controls realitzats, resultat dels
mesuraments i presa de mostres, i qualsevol altre fet que es consideri oportú fer
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constar per ambdues parts. Aquesta acta la firmaran l'inspector i l'usuari i se
n'entregarà a aquest darrer, una còpia.
Article 169 - Inspecció i control en plantes de tractament previs a l'abocament
La inspecció i control per part de l'ajuntament es referirà, també, si n'hi hagués, a
les plantes de tractaments previs a l'abocament o de depuració de l'usuari, segons
s'indica a l'article 145 de la present ordenança.
Article 170 - Llibre de registre
Les còpies de les actes hauran de ser recollides en una arxiu i estar a disposició de
l'autoritat competent quan aquesta ho requereixi.
Article 171 - Informe de descàrrega
L'ajuntament podrà exigir periòdicament un informe de descàrrega, que haurà
d'incloure els cabals efluents, concentració de contaminants i, en general, definició
completa de les característiques de l'abocament.
CAPÍTOL 8
RÈGIM DISCIPLINARI
Article 172 - Normes generals
Els abocaments a la xarxa de clavegueram que no compleixin qualsevol de les
limitacions o prohibicions que s'especifiquen en el present Títol, donaran lloc que
l'ajuntament adopti alguna o algunes de les següents mesures:
- prohibició total de l'abocament quan, havent-hi incompliment, aquest no pugui ser
corregit ni en les instal·lacions municipals ni a les de l'usuari.
- exigència a l'usuari de l'adopció de mesures preventives, correctores i/o
reparadores necessàries en ordre a la modificació de l'abocament, mitjançant un
tractament previ d'aquest o modificació en el procés de l'origina.
- Imposició de sancions, segons s'especifica en aquesta Ordenança;
- revocació, quan procedeixi, de l'autorització de l'abocament concedida.
Article 173 - Suspensió
Les facultatius del servei tècnic encarregat de la inspecció i control podran
suspendre provisionalment, i a títol cautelar, l'execució d'obres o instal·lacions
relacionades amb l'abocament, així com impedir, també provisionalment, l'ús indegut
de la xarxa i les seus obres i instal·lacions confrontants, i per a tal fi s'haurà de cursar
a l'interessat ordre individualitzada i per escrit i ratificada per l'òrgan municipal
competent.
Article 175 - Tipificació d'infraccions
1- Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, conforme es
determina a continuació:
2. Es considera infracció lleu:

28

Secretaria General

- no facilitar als inspectors municipals l'accés a les instal·lacions o la informació
sol.licitada per aquests;
- entorpir o obstaculitzar d'alguna fora la tasca d'inspecció, de forma que aquesta
quedi incompleta;
3. Es consideren infraccions greus:
- ometre a la informació sol.licitada per l'ajuntament les característiques de la
descàrrega de l'abocament, canvis en el procés que afectin a aquesta, localització
precisa, data d'abocament i altres circumstàncies que l'organisme competent estimi
d'interès;
- la falta de comunicació de les situacions d'emergència assenyalades a l'article
144;
- no comptar amb les instal·lacions i equips necessaris per a la pràctica de les
anàlisis requerides, i/o mantenir-les en condicions inadequades;
- efectuar abocaments que exigeixen tractament previ sense que s'hagi fet;
- realitzar abocaments afectats de limitacions, sense respectar-les;
- no comptar amb el permís municipal d'abocament;
- no adoptar les mesures preventives, correctores i/o reparadores que siguin
necessàries;
4. Es consideren infraccions molt greus:
- la reincidència en faltes greus;
- realitzar o reincidir en l'emissió d'abocaments prohibits.
TÍTOL V
Derrogat per disposició 1 del Cap. 6 –Disposició Derogatòria- de l’Ordenança
Municipal de protecció del Medi Ambient en Matèria de Residus urbans,
aprovada per Ple de 28.10.2004 publicada en BOIB 181 de 21.12.2004.
TÍTOL VI
NORMES PARTICULARS RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE PARCS,
JARDINS, ARBRAT
URBÀ I NETEJA DE LA VIA PÚBLICA
CAPÍTOL 1
PARCS, JARDINS I ARBRAT URBÀ
SECCIÓ 1 - NORMES GENERALS
Article 233 - Objecte
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L'objecte d'aquest capítol és la promoció i defensa de zones verdes, arbres i
elements vegetals en generals del terme municipal, tant en vies públiques com
privades, per la seua importància sobre l'equilibri ecològic del medi natural i la qualitat
de vida dels ciutadans.
Article 234 - Creació de zones verdes
1. Les zones verdes enjardinades podran crear-se per iniciativa pública o privada.
Els promotors de projectes d'urbanització que executin el plantejament han d'inclourehi, sense excepció, un parcial de jardineria, si hi fos prevista, on descriguin, dissenyin i
valorin detalladament totes les obres, instal·lacions i plantacions que integrin les zones
verdes o enjardinades i els arbres preexistents a plantar.
2. Els promotors de projectes a què es refereix el paràgraf anterior hauran
d'entregar al municipi, amb els plànols auxiliars del projecte, una que reflecteixi, amb la
major exactitud possible, l'estat dels terrenys a urbanitzar, situant-hi tots els arbres i
plantes amb expressió de la seua espècie.
3. Els projectes parcials de jardineria, als quals es refereix el present article
comptaran com a elements vegetals, amb plantes, arbres i arbustos, preferentment
propis de la zona i adaptats a les condicions de climatologia i sòl.
Article 235 - Protecció a vegetals en l'ordenament urbanístic
Els promotors de projectes d'ordenació urbanística procuraran el màxim respecte
als arbres i plantes que hi hagi, i els que hagin de suprimir-se forçosament seran
reposats en un altre lloc, a fi de minimitzar els danys al patrimoni vegetal del municipi.
Article 236 - Classificació de béns de domini i ús públic
1. Els llocs i zones a què es refereix el present capítol, tendran classificació de béns
de domini i ús públic i no podran ser objecte de privatització d'ús en actes organitzats
que, per la seua finalitat, contingut, característiques i fonament comportin la utilització
de tals recintes amb fins particulars, en detriment de la seua pròpia naturalesa i
destinació.
2. Això no obstant, i en cas d'autoritzar-se actes públics en dits llocs, els
organitzadors responsables hauran de prendre les mesures necessàries perquè no es
causi detriment a les plantes, arbres i mobiliari urbà. Les autoritzacions hauran de ser
sol.licitades amb temps suficient, perquè puguin adoptar-se les mesures precautòries
necessàries i requerir les garanties suficients.
Article 237 - Conducta a observar
Els usuaris de zones verdes i del mobiliari allí instal.lat han de complir les
instruccions que, sobre la seua utilització, figurin en els indicadors, rètols o senyals. En
qualsevol cas, han d'atendre les indicacions que formulin els agents de la policia
municipal o el personal de parcs i jardins.
Article 238 - Animals en zones verdes
Les autoritats municipals podran prohibir la presència d'animals en les zones
verdes.
SECCIÓ 2 - OBRES PÚBLIQUES I PROTECCIÓ DE L'ARBRAT
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Article 239 - Protecció dels arbres en obres públiques
En qualsevol obra o treball públic que es desenvolupi en el terme municipal i en el
qual les operacions o pas de vehicles i màquines es realitzin en terrenys propers a
algun arbre, anteriorment al començament dels treballs, dits arbres han de protegir-se
al llarg del tronc en una altura no inferior als 3 metres des del sòl i en la forma indicada
pel servei municipal competent. Aquestes proteccions seran retirades una vegada
acabada l'obra.
Article 240 - Condicions tècniques de la protecció
1. Quan s'obrin forats o rases pròxims a plantacions d'arbrat a la via pública,
l'excavació no haurà d'aproximar-se al seu peu més d'una distància igual 5 vegades el
diàmetre de l'arbre o l'altura normal de (1,00m) i, en qualsevol cas aquesta distància
serà superior a 0,5 m. En cas que no fos possible el compliment d'aquesta norma, es
requerirà l'autorització municipal abans de començar les excavacions, amb el fi
d'arbitrar altres possibles mesures correctores.
2. En aquells casos en què, durant les excavacions, s'arribi a les rels de gruix
superior a 5 cm. s'hauran de tallar aquestes rels de forma que quedin talls nets i llisos,
i es cobriran a continuació amb qualsevol substància cicatritzant o es procedirà al seu
trasplantament en cas de demolició d'edificis.
3. Salvat urgència justificada a parer dels serveis municipals competents, s'obriran
rases i forats pròxims a l'arbrat només en època de repòs vegetatiu.
4. A efectes de taxació d'arbrat per a rescabalament de danys del possible infractor
al que disposa en aquesta Secció, s'estar+a al que s'estableixi en cada moment
mitjançant ban.
CAPÍTOL 2
NETEJA DE LA VIA PÚBLICA
SECCIÓ 1 - NORMES GENERALS
Article 241 - Objecte
Aquest Capítol té per objecte regular la neteja a la via pública en el referent a l'ús
per part del ciutadà i establir les mesures preventives, correctores i/o reparadores
orientades a evitar que s'embrutin.
Article 242 - Concepte de "via pública"
1. Es consideren com a via pública i, per tant, la seua neteja serà de responsabilitat
municipal, els passeigs, avingudes, carrers, places, voravies, camins, jardins i zones
verdes, zones terroses, ponts, túnels per a vianants i altres béns de propietat municipal
destinats directament a l'ús comú general dels ciutadans.
2. S'exceptuaran, pel seu caràcter no públic, les urbanitzacions privades,
passatges, patis interiors, solars, galeries comercials i similars, la neteja dels quals
correspon als particulars, sigui la proipietat única, compartida o en règim de propietat
horitzontal. L'ajuntament exercirà el control de la neteja d'aquests elements.
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Article 243 - Prestació del servei
1. L'ajuntament realitzarà la prestació dels serveis de neteja a la via pública i la
recollida de residus procedents d'aquestes, mitjançant els procediments tècnics i les
formes de gestió que en cada moment estimi convenient per als interessos de la ciutat.
2. Anualment establirà a l'ordenança fiscal les taxes corresponents a la prestació
dels serveis que per la llei en siguin objecte, i els habitants del municipi hauran de
procedir al seu pagament.
Article 244 - Neteja d'elements de serveis no municipals
La neteja d'elements destinats al servei del ciutadà a la via pública, que no siguin
de responsabilitat municipal, correspondrà als titulars administratius dels respectius
serveis, igual que els espais públics de la ciutat la titularitat del qual correspongui a
altres òrgans de l'administració.
SECCIÓ 2 - ORGANITZACIÓ DE LA NETEJA
Article 245 - Carrers, patis i elements de domini particular
1. La neteja de carrers i patis de domini particular serà a càrrec dels seus
propietaris i es durà a terme diàriament pel seu personal.
2. Els patis, portals i escales dels immobles, així com les marquesines i cobertes de
vidre, hauran de netejar-se amb la freqüència necessària. Aquesta obligació recaurà
sobre qui habiti les finques i, subsidiàriament, sobre els seus propietaris, els quals
tendran cura de mantenir en estat de neteja els patis, jardins i entrades visibles des de
la via pública.
3. Els residus procedents de les operacions de neteja que s'indiquen en aquest
article es dipositaran en poals col.lectors fins que siguin recollits pel servei de neteja
pública.
Article 246 - Neteja de voravies
1. La neteja de voravies, en la longitud que correspongui a les façanes dels edificis,
estarà a càrrec dels ocupants i, subsidiàriament propietaris de cada finca, en la
longitud que cada una ocupi. En defecte d'això seran els vesins, segons sistema
acordat entre ells, qui recolliran els residus procedents de la neteja i els dipositaran en
els poals col.lectors fins al pas del vehicle del servei de recollida. En cas
d'incompliment
l'efectuarà l'ajuntament passant el càrrec corresponent,
independentment de la sanció que pugui correspondre.
2. El que aquí es disposa és aplicable a centres oficials i establiments de qualsevol
tipus.
Article 247 - Franja per a neteja
En carrers o espais en els quals la intensitat de trànsit i l'amplada de la calçada ho
permeti, a parer de l'ajuntament, se senyalitzarà una línia contínua de 15 cm. de la
vorada que no es pugui sobrepassar per vehicles, a fi que els operaris del servei
puguin recollir amb facilitat el cordó de residus arrossegat.
Article 248 - Espolsada des de balcons i finestres
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Únicament es permet espolsar prendes i catifes sobre la via pública, des de balcons
i finestres, adoptant les precaucions oportunes per evitar molèsties als transeünts.
Article 249 - Retirada de runes
Les persones o entitats que realitzin obres a la via pública amb motiu de
canalitzacions o altres activitats, han de retirar les runes i sobrants en les 24 hores
següent a la finalització de les feines.
Article 250 - Neteja de quioscs o altres instal·lacions
1. Els titulars o responsables de quioscs o altres instal·lacions de venda a la via
pública estan obligats a mantenir net l'espai i proximitats que aquestes ocupin, durant
l'horari en què realitzin la seua activitat, i deixar-ho en el mateix estat, una vegada
acabada aquesta.
2. La mateixa obligació incumbeix a propietaris de cafès, bars i establiments
anàlegs en quant a superfície de via pública que s'ocupi amb vetladors, cadires, així
com la voravia corresponent a la longitud de la seua façana.
Article 251 - Part dels immobles
Els propietaris de finques, habitatges i establiments, estan obligats a mantenir en
estat de neteja les diferents parts dels immobles que siguin visibles des de la via
pública.
Article 252 - Operacions de càrrega i descàrrega
Els titulars d'establiments, enfront dels quals es realitzin operacions de càrrega i
descàrrega, hauran de procedir, quantes vegades fos necessari, a la neteja
complementària de les voravies, per mantenir la via pública en les degudes condicions
de neteja i, també, sempre que ho ordenin els agents de l'autoritat municipal.
Article 253 - Transports de terres, runes i carbons
1. Els propietaris i conductors de vehicles que transportin terres, carbons, runes,
materials polsosos, cartons, papers o qualsevol altra matèria similar que, en vessar-se,
embruti la via pública i que, consegüentment, puguin ocasionar danys a tercers,
observaran escrupolosament el que s'estableix a l'article 59 del Codi de Circulació,
condicionant la càrrega de forma que s'eviti la seua caiguda i adoptant per a això les
precaucions que fossin necessàries.
2. En cas d'accident, bolcada i altres circumstàncies que originin el desprendiment o
vessament de la càrrega a la via pública i pugui generar riscos per a la seguretat
viària, els respectius conductors hauran de notificar el fet amb la màxima urgència a la
policia local, qui ho posarà en coneixement del servei municipal de neteja.
Article 254 - Neteja de vehicles
1. Els vehicles que s'utilitzin per als treballs que s'indiquen a l'article 301, així com
els que s'utilitzin en obres d'excavació, construcció d'edificis i altres similars, hauran de
procedir, en sortir de les obres, lloc de treball, a la neteja de les rodes, de forma que
s'eviti la caiguda de fang a la via pública.
2. De la mateixa forma s'observarà aquesta precaució en les obres d'enderroc
d'edificacions on, a més, s'hauran d'adoptar les mesures necessàries per evitar la
producció de pols.
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Article 255 - Circs, teatres i atraccions itinerants
Activitats tals com circs, teatres ambulants, cavallets i altres que, per les seues
característiques especials, utilitzin la via pública, estan obligades a presentar fiança
que garanteixi les responsabilitats derivades de la seua activitats. Si l'ajuntament ha de
realitzar la neteja, dita fiança pagarà aquests costos i si són aquests superiors a la
fiança exigida, l'import de la diferència haurà de ser abonat pels titulars de l'activitat.
SECCIÓ 3 - PROHIBICIONS
Article 256 - Residus i escombraries
Es prohibeix llençar o dipositar residus, deixalles i en general qualsevol tipus de
residus sòlids urbans a les vies públiques o provades, en els seus accessos i als
solars o finques tancades o sense tancar, i s'hauran d'utilitzar sempre els contenidor i
els recipients destinats a l'efecte.
Article 257 - Ús de papereres
1. Es prohibeix llençar a la via pública tot tipus de residus com llosques, papers,
embolcalls o qualsevol altra deixalla similar, i s'hauran de dipositar a les papereries
instal.lades per a tal fi.
2. Es prohibeix també llençar qualsevol tipus de residus des dels vehicles, ja sigui
en marxa o detinguts.
Article 258 - Rentat de vehicles i manipulació de residus
Queda prohibit realitzar qualsevol operació que pugui embrutar les vies públiques, i
de forma especial, el rentat i neteja de vehicles i la manipulació o selecció de les
deixalles o residus sòlids urbans.
Article 259 - Regatge de plantes
El regatge de plantes col.locades en balcons i terrasses haurà de realitzar-se
procurant que l'aigua no vessi a la via pública o no causi molèsties als vianant.
Article 260 - Excrements
Els propietaris, o responsables d'animals, impediran la deposició d'excrements en
àrees de trànsit de vianants o rodat, parcs i jardins i aquelles on expressament sigui
prohibit, en el cas de produir-se, s'haurà de procedir a retirar-los.
Article 261 - Propietaris de solars
1. Els propietaris de solars que confrontin amb la via pública hauran de tancar-los
amb tancament permanents situats en l'alineació oficial, mantenir-los lliures de residus
i en condicions d'higiene, seguretat i ornat.
2. La prescripció anterior inclou l'exigència de la desratització i desinfecció dels
solars.
3. L'altura de les tanques serà entre dos i tres metres, i es construiran amb
materials que garanteixin la seua estabilitat i conservació, respectant la normativa de
la planificació urbanística vigent.

34

Secretaria General

4. A les finques afectades pel planejament urbanístic, quan els seus propietaris les
hagin cedit per a ús públic, l'ajuntament podrà fer-se càrrec, totalment o parcial, de les
obligacions descrites mentre no es porti a terme l'expropiació.
5. Si per motiu d'interès públic fos necessari assumir subsidiàriament les
obligacions del propietari, l'ajuntament podrà accedir als solars de propietat privada
enderrocant les tanques quan es faci necessari. L'ajuntament imputarà als propietaris
els costos de l'enderroc i reconstrucció de la tanca afectada.
Article 262 - Estètica de façana
Els propietaris o responsables d'immobles amb façanes a la via pública hauran
d'evitar exposar a finestres, balcons, terrasses o llocs similars, qualsevol classe
d'objectes contraris a l'estètica de la via pública.
SECCIÓ 4 - PUBLICITAT
Article 263 - Actes públics
1. Els organitzadors d'actes públics són responsables de la brutor derivada
d'aquests i estan obligats a informar l'ajuntament del recorregut, horari i lloc de l'acte a
celebrar.
2. L'ajuntament podrà exigir-los una fiança per l'import previsible de les operacions
de neteja que es derivin de la celebració de dit acte.
Article 264 - Elements publicitaris
1. La llicència per a ús publicitari comportarà implícitament l'obligació de netejar els
espais de la via pública que s'haguessin utilitzat i de retirar, dins del termini autoritzat,
els elements publicitaris i els seus corresponents accessoris.
2. No és permès col.locar elements publicitaris en els edificis inclosos en el Catàleg
Historicoartístic de la ciutat.
Article 265 – Col.locació de cartells, pancartes i adhesius
1. La col.locació de cartells, pancartes i adhesius s'efectuarà únicament en els llocs
autoritzats, amb excepció dels casos permesos per l'autoritat municipal.
2. No és permès col.locar elements publicitaris en els edificis inclosos en el Catàleg
Històric Artístic de la ciutat.
3. Queda prohibit descarregar, arrancar i/o tirar a la via pública cartells, anuncis i
pancartes.
Article 266 - Fulls volants
Es prohibeix escampar i tirar tota mena de fulls volants i materials similars.
Article 267 - Pintades
Es prohibeixen les pintades a la via pública sobre elements estructurals, calçades,
voravies, mobiliari urbà, murs i parets.
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Seran excepció:
a) Les pintades murals de caràcter artístic que es realitzin amb autorització del
propietari i de l'ajuntament;
b) les que permeti l'autoritat municipal.
SECCIÓ 5 - NETEJA I CONSERVACIÓ DEL MOBILIARI URBÀ
Article 268 - Normes generals
El mobiliari urbà existent en els parcs, jardins, zones verdes i vies públiques, en el
qual es troben compreses els bancs, jocs infantils, papereres, fonts, senyalitzacions i
elements decoratius tals com fanals i estàtues, hauran de mantenir-se en el més
adequat i estètic estat de neteja i conservació.
Article 269 - Limitacions
a) Bancs:
No es permet l'ús inadequat dels bancs, o tot acte que perjudiqui o deteriori la seua
conservació i, en particular, arrancar aquells que estiguin fixos, traslladar a una
distància superior a dos metres els que no estiguin fixats al sòl, agrupar-los de forma
desordenada, realitzar inscripcions o pintures.
Les persones encarregades de la guarda de nens hauran d'evitar que aquests en
els seus jocs dipositin sobre els bancs arena, aigua, fang o qualsevol element que pugi
embrutar-los, tacar o perjudicar als seus usuaris.
b) Jocs infantils:
La seua utilització es realitzarà per nens amb edats compreses en els cartells
indicadors que a tal efecte s'estableixin, i es prohibirà la seua utilització per adults o
per menors que no estiguin compresos en l'edat que s'indiqui expressament a cada
sector o joc.
c) Papereres:
Les deixalles o papers s'hauran de dipositar a les papereres destinades a tal
finalitat.
Queda prohibida tota manipulació de papereres (moure-les, incendiar-les, bolcarles, arrancar-les), fer inscripcions o aferrar-hi adhesius, així com altres actes que
deteriorin la seua estètica o entorpeixin el seu normal ús.
d) Fonts:
Queda prohibit realitzar qualsevol manipulació a les canonades i elements de les
fonts, que no siguin les pròpies de la seua utilització normal.
A les fonts decoratives, surtidors, boques de regatge i elements anàlegs, no es
permetrà beure, introduir-se en les aigües, practicar jocs, realitzar qualsevol
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manipulació i, en general tot ús de l'aigua.
Queda prohibit enfilar-se, pujar-se, gronxar-se o realitzar qualsevol acte que
embruti, perjudiqui, deteriori o menyscabi el seu ús normal i funcionament.
Article 270 - Parades de venda
1. Es prohibeix la venda ambulant als parcs i jardins de la ciutat i els seus accessos,
salvat expressa autorització de l'alcaldia en la forma i amb els requisits previstos a la
normativa sobre venda ambulant, a les determinacions de la qual s'estarà en tot el
relatiu a aquestes activitats.
2. Les parades de venda que se situïn en els jardins i alcaldia públics hauran
d'ajustar la seua instal.lació al disseny que a tal efecte els exigeix l'ajuntament, d'acord
amb l'entorn on vagin a ser emplaçats, cuidant que la seua estètica harmonitzi amb el
conjunt urbà on s'hagin d'instal.lar. A tal efecte l'ajuntament establirà les normes a què
han d'ajustar-se les parades.
3. Els titulars de les parades seran directament responsables de les infraccions que
cometi el seu personal, o que actuï a les citades parades.
4. Les llicències són personals i intransferibles, i es prohibirà tota classe de cessió o
traspàs d'aquestes, salvat en els casos expressament autoritzats per l'ajuntament. En
els supòsits de transmissió no autoritzada per l'administració municipal, es declararà la
caducitat de la llicència.
5. Es prohibeix l'ocupació de més superfície de la permesa en la llicència o ubicació
en lloc diferent a l'autoritzat, l'existència de deixalles o brutor a les terrasses i voltants
de les parades de venda i l'emplaçament de vetladors en lloc a l'autoritzat o en nombre
superior al determinat en la llicència.
CAPÍTOL 3
TIPIFICACIÓ D'INFRACCIONS
Article 271 - Infraccions al règim de parcs, jardins i arbrat urbà
1. Seran considerades infraccions lleus:
- tallar flors, plantes o fruits sense l'autorització municipal;
- llençar, en zones verdes, escombraries, papers, plàstics o qualsevol altre mena de
residu.
- encendre foc en llocs no autoritzats expressament;;
- no controlar els moviments dels animals domèstics, per part dels seus amos o
cuidadors.
- en general, les activitats que impliquin inobservança de les instruccions i
senyalitzacions per a l'ús de parcs i zones verdes.
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2. Seran considerades infraccions greus:
- trepitjar, destruir o alterar les plantacions allí on no estigui autoritzat i si les
conseqüències de tal activitat resulten ser d'impossible o difícil reparació;
- danyar o molestar la fauna present a les zones verdes o associada als elements
vegetals;
3. Seran considerades infraccions molt greus:
- talar o podar arbres sense autorització expressa;
- exercicis de tir per practicar la punteria, encendre petards o foc d'artifici;
- reincidir en la comissió d'infraccions greus.
Article 272 - Infraccions al règim de neteja
1. Es consideraran infraccions lleus:
- llençar, manipular o dipositar residus, deixalles, i escombraries a les vies
públiques o privades, en els seus accessos i solars, o en finques tancades o sense
tancar;
- rentar, netejar i manipular vehicles a la via pública;
- regar les plantes, sempre que es puguin generar molèsties als ciutadans o danys
a la via pública;
2. Es consideraran infraccions greus:
- la reincidència en la comissió d'infraccions lleus.
- La deposició d’excrements d’animals domèstics, respecte dels seus propietaris, en
llocs de trànsit de vianants
- la col·locació d'elements publicitaris de qualsevol tipus en edificis inclosos en el
catàleg Històric Artístic de la localitat;
- la publicitat massiva als carrers sense llicència prèvia, mitjançant cartells,
pintades, octavilles i altres mitjans que provoquin enlletgiment general i brutor notòria a
la població.
3. Es considerarà infracció molt greu:
- la reincidència en la comissió d'infraccions greus.
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TÍTOL VII
PROTECCIÓ D'ANIMALS I LA SEUA REGULACIÓ TÈCNICA
CAPÍTOL 1
NORMES GENERALS
Article 273 - Objecte
L'objectiu d'aquest Títol es garantir un adequat control dels animals, prevenint les
molèsties o perills que poguessin ocasionar a les persones i béns. Hi queda regulada
la tinença d'animals, domèstics o no, de companyia o utilitzats amb fins lucratius,
esportiu de d'esbarjo, així com els que es trobin en règim d'explotació i consum.
Article 274 - Prohibicions generals
1. Queda prohibit, amb caràcter general i respecte a tots els animals:
a) causar-los la mort, excepte en cas de malaltia incurable o necessitat ineludible;
b) maltractar o agredir de qualsevol forma els animals, o sotmetre'ls a qualsevol
pràctica que els causàs sofriment o dany no justificat;
c) abandonar-los. S'entendrà també com a abandonament situar-los en llocs
tancats o buits, solars, vies públiques, jardins, etc., en la mesura en què no siguin en
tals llocs degudament atesos.
d) exercir la venda ambulant de qualsevol animal de companyia o d'altre tipus, fora
dels recintes i dates expressament legalitzats i en les condicions de legalitat absolutes
respecte a cada espècie d'animal segons la seua reglamentació especifica;
e) exercir la venda no ambulant d'animals sense el compliment de les condicions
generals assenyalades per la llei.
f) utilitzar-los en espectacles, baralles i altres activitats si això pot ocasionar-los
patiment, o sotmetre'ls a condicions antinaturals, amb exclusió dels espectacles
objecte de reglamentació específica, com la festa dels toros.
g) Qualsevol altre atracció o omissió tipificada com a falta a la Llei 1/1992 de 8
d'abril, de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà (BOCAIB núm. 58, de 14
de maig) i el seu reglament (Decret 56/1994 de 13 de maig; BOCAIB núm. 65 de 28 de
maig).
2. Els agents de l'autoritat i quantes persones puguin presenciar fets compresos en
aquestes prohibicions, tenen el deure de denunciar els infractors.
3. Està expressament prohibit, de conformitat amb la legislació vigent, la tinença,
exhibició, venda, compra o qualsevol manipulació amb exemplars de fauna protegida,
siguin vius o morts, i respecte també a les seues restes, propàguls o cries. Els agents
de l'autoritat tendran facultats per a la confiscació d'aquests especímens o les seues
restes.
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Article 275 - Prohibicions especials
1. Queda prohibit el trasllat d'animals en els mitjans de transport públic, a excepció
dels serveis de taxi, a criteri del conductor, com igualment la presència d'animals en
certs llocs, sometent-se a les següents condicions:
a) Queda prohibida l'entrada i permanència d'animals en establiments destinats a
fabricació, manipulació, emmagatzemament, transport i venda de productes
alimentaris.
b) Queda prohibida l'entrada d'animals en espectacles esportius i culturals, això
com en recintes de pràctica d'esports i piscines.
c) Els amos d'establiments públics i allotjaments hotelers podran permetre, al seu
criteri i sota la seua responsabilitat, l'entrada d'animals en els seus establiments.
d) L'accés i permanència dels animals en llocs comunitaris privats o les seus
dependències, als com societats culturals, recreatives i similars, zones d'ús comú de
comunitats de vesins i altres estarà subjecte a les normes que regeixin aquestes
entitats.
2. Les normes precedents no s'apliquen als cans pigalls, de conformitat amb el que
preveu el RD 3250/1987 de 7 de desembre.
3. Tots els animals, quan transitin per vies públiques o zones verdes, aniran
previstos de la seua placa d'identificació i degudament controlats mitjançant corretja o
el mètode més adequat per a cada espècia. L'ús de morral podrà ser ordenat per
l'autoritat, quan les circumstàncies així ho aconsellin i mentre durin aquestes.
4. Tots els cans han de ser inscrits pels seus amos en el Registre municipal
corresponent.
CAPÍTOL 2
ABANDONAMENTS
Article 276 - Consideració d'animal abandonat o vagabund
Es considerarà vagabund un animal si no té amo conegut, domicili no censat, o no
porta identificació, ni va acompanyat per cap persona. En dit supòsit, l'ajuntament
podrà fer-se càrrec de l'animal i el retendrà fins que sigui recuperat, cedit o sacrificat.
Es considerarà abandonat un animal si, a pesar d'anar provist d'identificació, circula
lliurement sense la companyia d'alguna persona.
Article 277 - Despeses i termini
Una vegada recollit un animal pels serveis municipals, les despeses de manutenció
i recollida aniran a càrrec del propietari o posseïdor de l'animal, idependentment de les
sancions procedents. El termini per recuperar l'animal serà de quinze dies per a
aquells animals que no tenguin xapa d'identificació i de vuit dies a partir del moment en
què el propietari hagi estat avisat en els altres casos, transcorreguts els quals, podrà
ser cedit per l'ajuntament. Els animals no recuperats podran ser sacrificats a partir del
sisè dia de l'acabament del termini fixat.
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CAPÍTOL 3
INFRACCIONS
Article 278 - Tipificació d'infraccions
1. Seran infraccions lleus:
a) el trasllat d'animals i la seua estada en llocs públics.
b) la no inscripció d'animals de companyia en els censos municipals o la carència
de cartilla sanitària en cas que, examinat l'animal, estigui en bones condicions
sanitàries.
c) Aquelles altres infraccions tipificades a la Llei 1/1992 de 8 d'abril i el seu
reglament.
2. Seran infraccions greus:
a) maltractar o agredir els animals o sotmetre'ls a qualsevol pràctica que els causi
sofriment o dany no justificat.
b) exercir la seua venda ambulant en els termes previstos a l'article 274,e).
c) L'exhibició, venda, compra o qualsevol manipulació en espècies de fauna
protegida, en els termes establerts a l'article 274,3).
d) La manca de cartilla sanitària d'un animal domèstic respecte al seu amo, si
aquest hagués causat alguna agressió lleu o si de l'examen veterinari es desprengués
que pateix alguna afecció.
e) l'abandonament no reiterat d'un animal en els termes previstos a l'article 274,c).
f) Aquelles altres infraccions tipificades a la Llei 1/1992, de 8 d'abril i el seu
reglament.
3. Seran infraccions molt greus:
a) l'abandonament reiterat d'animals en els termes previstos a l'article 274,c)
b) causar la mort d'un animal.
c) Aquelles altres infraccions tipificades a la Llei 1/1992, de 8 d'abril i el seu
reglament.
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TÍTOL VIII
RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL 1
DISPOSICIONS GENERALS
Article 281 - Infraccions
Es consideren infraccions únicament les tipificades com a tals en els articles
corresponents de cada un dels Títols de la present Ordenança.
Cap procediment sancionador podrà ser iniciat sense que ell o els fets que li donen
origen es trobin degudament tipificats com a constitutius d'infracció.
Article 282 - Procediment sancionador
El procediment sancionador es regirà pel que disposa el Títol IX de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (BOE núm. 283 de 27 de novembre) i pel Reial Decret 1398/93, de
4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de la potestat sancionadors (BOE núm. 189,
de 9 d'agost) i altra normativa d'aplicació.
Article 284 - Registre
1. Depenent dels serveis municipals competents, es crearà un registre de caràcter
ambiental, que comprendrà el següent:
- nom i llinatges i/o raó social de l'infractor, o presumptes infractors.
- Tipus d'infracció, o suposada infracció.
- Dades del denunciant, si s'escau.
- Detalls del procés sancionador incoat, tipus de mesures cautelars o reparadores
adoptades i resolució recaiguda, si s'escau.
- Mitjà o mitjans afectats pel fet.
- Dates de cada un dels detalls anteriors.
2. Les dades registrals enunciats precedentment hauran de ser considerats als
següents efectes:
- Per dictar en el procés sancionador resolució definitiva, prèviament a la qual
hauran de ser tenguts en compte els resultats de la consulta registral.
- A l'hora d'informar, atorgar i prorrogar llicències o concessions a favor de persones
presents en el registre, si l'activitat que pretén exercir o emprendre sigui de previsibles
efectes sobre l'ambient.
CAPÍTOL 2
MESURES CAUTELARS I REPARADORES
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Article 285 - Mesures cautelars
1. En tots aquells casos en els quals hi hagi algun tipus de risc imminent i greu que
pogués ocasionar danys a l'ambient, l'autoritat municipal podrà ordenar motivadament,
en tot cas, la suspensió immediata de l'activitat o imposar una altra mesura cautelar
necessària segons les característiques i possibles repercussions de risc; tot això,
sense perjudici de l'expedient sancionador que, si s'escau, sigui procedent.
2. L'òrgan que disposi la incoació de l'expedient sancionador podrà adoptar totes
les mesures cautelars necessàries que siguin aptes per evitar o paralitzar la
continuació de la producció de danys ambientals.
3. Les mesures cautelars no podran tenir, salvat excepció, una duració superior a
sis mesos.
Article 286 - Mesures reparadores
1. En aquells casos en els quals s'hagin imposat l'adopció de mesures reparadores,
aquestes hauran de concretar-se en el termini establert, amb les característiques i
requeriments que cada cas particular exigeixi.
CAPÍTOL 3
SANCIONS
Article 287 - Sancions
1. Les sancions per infracció a la present ordenança podran aplicar-se de forma
independent o conjunta i ser de tipus:
- quantitatiu: multa
- qualitatiu: tancament, suspensió o retirada de llicència, etc.
2. Les multes que l'alcalde apliqui per infracció d'aquesta Ordenança no podran
excedir la quantia prevista tant per la Llei de Règim Local, com per la normativa de
rang superior aplicable en cada cas, vigents al moment de la imposició de la sanció.
A títol enunciatiu i no limitatiu les disposicions vigents a la matèria regulada per
aquesta ordenança en la data d'aprovacio són les següents:
- Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.
- Llei 42/1975, de 19 de novembre, sobre recollida tractament de residus i deixalles
sòlids urbans,( disposició 3 del Cap. 6 –Disposició Derogatòria- de l’Ordenança
Municipal de protecció del Medi Ambient en Matèria de Residus urbans,
aprovada per Ple de 28.10.2004 publicada en BOIB 181 de 21.12.2004 “ A efectos
del tema trato en la presente ordenanza no tendrá validez el artículo 287 de la
Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente.”)
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
- Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.
- Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística.
- Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que vien en l'entorn humà.
- Decret 20/1987 per a la protecció del medi ambient contra la contaminació per
l'emissió de remors i vibracions.
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3. Quan la quantia de la multa excedeixi de la competència atribuïda a l'alcalde,
aquest elevarà proposta de resolució a l'òrgan competent.
4. Per a l'exacció de sancions per infracció a les prescripcions d'aquesta Ordenança
en defecte de pagament voluntari o acatament de la sanció imposada, se seguirà el
procediment administratiu de constrenyment.
5. Quan per a la protecció dels distints aspectes contemplats en aquesta ordenança
concorrin altres normes de rang superior, les infraccions seran contemplades de
conformitat a les majors quanties i severes mesures establertes.
6. Per graduar la quantia de cada infracció, conjuntament s'hauran de valorar les
circumstàncies següents:
- Grau d'intencionalitat.
- La naturalesa de la infracció.
- La capacitat econòmica del titular de l'activitat.
- La gravetat del dany produït.
- El grau de malícia, participació i benefici obtingut.
- La irreversibilitat del dany produït.
- La categoria del recurs afectat.
- Els factors atenuants o agravants.
- La reincidència.
Es considera reincident el titular de l'activitat que hagués estat sancionat
anteriorment una o més vegades pel mateix concepte en els dotze mesos precedents.
Article 288 - Indemnització per danys i perjudicis
Amb independència de les sancions que de conformitat amb la normativa vigent,
procedeixin en cada cas, l'ajuntament podrà rescabalar-se dels danys i perjudicis que
la infracció hagués ocasionat.
Article 289 - Sancions respecte a normes particulars relatives a la protecció
de l'atmosfera davant la contaminació per formes de la matèria
Les infraccions tipificades en els articles 94 i 98 de la present ordenança se
sancionaran aplicant la Llei General de Sanitat i per
la Llei de protecció de l'ambient atmosfèric.
Aquestes infraccions administratives seran sancionades de conformitat al següent:
1. Lleus:
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- Multa fins a 500.000 PTA
2. Greus:
- Des de 500.001 PTA fins a 2.500.000 PTA
3. Molt greus:
- Des de 2.500.001 PTA fins a 100.000.000 PTA
- Tancament de l'establiment o suspensió de l'activitat parcial o total per un període
no superior a cinc anys.
Article 290 - Sancions respecte a normes particulars relatives a la protecció
de l'atmosfera davant la contaminació per formes de l'energia
Derrogat per l’Ordenança Municipal de Protecció del Medi Ambient i La Salut
Pública Front a la contaminació Acústica. (BOIB 144 29/09/2005)
Article 291 - Sancions respecte a normes particulars relatives a les aigües
residuals
Les infraccions tipificades a l'article 175 de la present ordenança se sancionaran de
conformitat amb la Llei de Disciplina Urbanística i la Llei General de Sanitat.
Aquestes infraccions administratives seran sancionades de conformitat al següent:
1. Lleus:
- Multa de fins a 50.000 PTA
2. Greus:
- Multa de 50.001 PTA fins a 10.000.000 PTA
3. Molt greus:
- Multa en la quantia que resulti d'aplicar el Capítol V de la Llei de Disciplina
Urbanística.
- Tancament de l'establiment, activitat o instal.lació, o suspensió de l'activitat total o
parcial per un període no superior a cinc anys.
Article 292 - Sancions respecte a normes particulars relatives a residus
urbans
Derrogat per disposició 2 del Cap. 6 –Disposició Derogatòria- de l’Ordenança
Municipal de protecció del Medi Ambient en Matèria de Residus urbans,
aprovada per Ple de 28.10.2004 publicada en BOIB 181 de 21.12.2004
Les infraccions tipificades a l'article 232 de la present ordenança seran sancionades
segons la Llei de Disciplina Urbanística, la Llei General de Sanitat i la Llei de Residus
sòlids.
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Aquestes infraccions administratives seran sancionades de conformitat al següent:
1. Lleu:
- Multa de fins a 100.000 PTA
2. Greus:
- Multa des de 100.001 PTA fins a 2.500.000 PTA
3. Molt greus:
- Multa des de 2.500.001 PTA fins a 100.000.000 PTA
Article 293 - Sancions respecte a normes particulars relatives a parcs, jardins
i arbrat urbà
Les infraccions tipificades a l'article 271 de la present ordenança seran sancionades
segons la Llei de Bases de Règim Local, la Llei de Disciplina Urbanística i la Llei de
Residus Sòlids.
Aquestes infraccions administratives seran sancionades de conformitat al següent:
1. Lleu:
- Multa de fins a 5.000 PTA
2. Greus:
- Multa des de 5.001 PTA fins a 10.000 PTA
- Reposició de l'exemplar afectat
- Restauració de la zona afectada
3. Molt greus:
- Multa de 10.001 PTA fins a 1.000.000 PTA
- Reposició dels exemplars afectats
- Restauració de l'àrea afectada
Article 294 - Sancions respecte a la neteja de la via pública
Aquestes infraccions administratives, tipificades a l'article 272 d'aquesta ordenança
seran sancionades de conformitat a les següents quanties:
1. Lleus:
- Multa de fins a 750 euros
- Recollida de fems, residus i deixalles mal situades, posterior dipòsit en lloc
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legalment habilitat i neteja de l'àrea afectada per part del propietari o per part de
l'ajuntament a càrrec del responsable.
2. Greus:
- Multa de 750,01 euros fins a 1500 euros
- Retirada dels elements publicitaris col·locats o distribuïts per part de l'empesa
anunciadora o bé per part de l'ajuntament a càrrec del responsable.
- Recollida de fems, residus i deixalles mal situades, posterior dipòsit en lloc
legalment habilitat i neteja de l'àrea afectada per part del propietari o per part de
l'ajuntament a càrrec del responsable.
3. Molt greus:
- Multa de 1500,01 euros fins a 3000 euros
- Recollida de fems, residus o deixalles mal ubicades, posterior dipòsit en lloc
legalment habilitat i neteja de l'àrea afectada per part del propietari o per part de
l'ajuntament a càrrec del responsable.
- Retirada dels elements publicitaris col·locats o distribuïts per part de l'empresa
anunciadora o bé per part de l'ajuntament a càrrec del responsable.
Article 295 - Sancions respecte a la protecció d'animals i regulació de la seua
sentència
Aquestes infraccions administratives, tipificades a l'article 278 d'aquesta ordenança,
seran sancionades de conformitat amb el que disposa la Llei 1/1992, de 8 d'abril, i la
Llei General de Sanitat i pels següents preceptes:
1. Lleu:
- Multa de 10.000 PTA a 50.000 PTA
2. Greus:
- Multa de 50.001 PTa a 250.000 PTA
3. Molt greus:
- Multa de 250.001 PTA a 2.500.000 PTA
- Confiscació dels animals objecte de la infracció.
- En casos de reincidència, tancament de l'establiment, activitat o instalplació; o
suspensió de l'activitat, total o parcial, per una període no superior a dos anys.
ÍNDEX
Títol I - Normes generals
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Titol II - Normes particulars relatives a la protecció de l'atmosfera davant la
contaminació per formes de la matèria
Capítol 1 - Disposicions generals
Capítol 2 - Nivells d'immissió i declaració de zones d'atmosfera
contaminada
Secció 1 - Normes generals
Capítol 3 - Contaminació atmosfèrica d'origen residencial
Secció 1 - Instal·lacions de combustió
Secció 2 - Combustibles
Secció 3 - Gasos de combustió
Secció 4 - Dispositius de control i evacuació
Capítol 4 - Contaminació atmosfèrica d'origen industrial
Secció 1 - Llicències
Secció 2 - Gasos de sortida
Secció 3 - Dispositius de control
Capítol 5 - Activitats vàries
Secció 1 - Garatges, tallers i altres
Secció 2 - Altres activitats
Secció 3 - Condicionament de locals
Capítol 6 - Olors
Capítol 7 - Contaminació atmosfèrica produïda per vehicles de motor
Capítol 8 - Infraccions
Títol III - Normes particulars relatives a la protecció de l'atmosfera davant la
contaminació per formes de l'energia.
Derrogat per
Ordenança Municipal de Protecció del Medi Ambient i La Salut Pública Front a
la contaminació Acústica.
Primera .
1.- Queda derogado en su totalidad el contenido del Título II de la
Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Eivissa.
Capítol 1 - Disposicions generals
Capítol 2 - Nivells de remor admissibles en el medi urbà
Secció 1 - Criteris generals de prevenció
Secció 2 - Nivells màxims en el medi exterior
Secció 3 - Nivells màxims en el medi interior
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Capítol 3 - Criteris de prevenció específica
Secció 1 - Condicions acústiques en edificis
Secció 2 - Remor de vehicles
Secció 3 - Comportament dels ciutadans a la via pública
i en la convivència diària
Secció 4 - Treballs a la via pública que produeixin
remors
Secció 5 - Màquines i aparells susceptibles de produir
remors i vibracions
Secció 6 - Sistemes d'alarma
Secció 7 - Condicions d'instal.lació i obertura
d'activitats
Capítol 4 - Mesurament de remors i límits de nivell
Capítol 5 - Vibracions
Capítol 6 - Infraccions
Títol IV - Normes particulars relatives a les aigües residuals
Capítol 1 - Objectius i àmbit d'aplicació
Capítol 2 - Regulació dels abocaments
Capítol 3 - Control de la contaminació en l'origen
Capítol 4 - Autorització d'abocaments
Capítol 5 - Limitacions dels abocaments
Capítol 6 - Mostratge i anàlisis
Capítol 7 - Inspecció
Capítol 8 - Règim disciplinari
Títol V - Normes particulars relatives a residus sòlids urbans
Capítol 1 - Gestió dels residus sòlids urbans
Secció 1 - Disposicions generals
Secció 2 - Responsabilitat
Secció 3 - Tractament de residus per particulars
Capítol 2 - Classificació dels residus
Capítol 3 - Residus domiciliaris
Secció 1 - Disposicions generals
Secció 2 - Contenidors de residus sòlids urbans
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Secció 3 - Horari de prestació dels serveis
Capítol 4 - Residus especials
Secció 1 - Disposicions generals
Secció 2 - Mobles i estris inservibles
Secció 3 - Vehicles abandonats
Secció 4 - Animals morts
Capítol 5 - Altres residus
Secció 1 - disposicions generals
Secció 2 - Restes de jardineria
Secció 3 - Terres i runes
Capítol 6 - Recollida selectiva de residus
Capítol 7 - Instal·lacions fixes de recollida de residus
Capítol 8 - Infraccions
Títol VI - Normes particulars a la protecció de parcs, jardins, arbrat urbà i neteja de
la via pública
Capítol 1 - Parcs, jardins i arbrat urbà
Secció 1 - Normes generals
Secció 2 - Obres públiques i protecció de l'arbrat
Capítol 2 - Neteja de la via pública
Secció 1 - Normes generals
Secció 2 - Organització de la neteja
Secció 3 - Prohibicions
Secció 4 - Publicitat
Secció 5 - Neteja i conservació del mobiliari urbà
Capítol 3 - Tipificació d'infraccions
Títol VII - Protecció d'animals i la seua regulació tècnica
Capítol 1 - Normes generals
Capítol 2 - Abandonaments
Capítol 3 - Infraccions
Títol VIII - Règim sancionador
Capítol 1 - Disposicions generals
Capítol 2 - Mesures cautelars i reparadores
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Capítol 3 - Sancions
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Queden derogats els arts. del 9 al 16, 18 al 27, 29 al 32, 34, 39, 58, 61, 62, 103,
105.3, 106 al 109, 111 al 113, 121 al 123, 259, 261, 262, 267, 268, 271 i 273 de
l'Ordenança de policia i bon govern, aprovada pel Ple de la Corporació el dia
Butlletí Oficial de la província núm. 18023, de 17 d'abril de 1982.
Queda derogada l'Ordenança sobre alarmes, aprovada pel Ple de la Corporació el
dia
,BOCAIB núm. 72, de 16 de juny de 1992.
ANNEX
Els limitadors/controladors de so pels establiments musicals hauran de complir les
següents condicions
A. Hauran d'estar homologats com a limitadors de senyals, destinats a ser
intercalats abans de l'etapa de potència en una cadena de sonorització.
B. S'hauran d'instal.lar de manera que sigui impossible la seua desconnexió per
l'usuari.
C. Els limitadors hauran d'intervenir en la totalitat de la cadena de so de forma
espectral, a l'objecte de poder utilitzar el màxim nivell sonor emissor que li permeti
l'aïllament acústic del local.
D. Hauran de donar informació dels nivells produïts a l'interior de l'activitat, amb els
horaris de les sessions remoroses donant almenys la següent informació:
- registrar i emmagatzemar els períodes de funcionament de les fonts sonores,
registrant data i hora de la posada en funcionament i del seu cessament, així com el
rendiment energètic del sistema de producció sonora, a l'objecte de poder controla la
seua correcta actuació.
- Conservar la informació dels apartats anteriors durant almenys seixanta dies per
permetre posteriors inspeccions.
- Disposar d'un sistema que permeti als Serveis tècnics municipals realitzar la
captura de les dades de forma que es puguin traslladar als sistemes informàtics del
servei d'inspecció per a la seua anàlisi i avaluació. Aquesta captura de dades no ha de
ser destructiva ni permetre la seua manipulació. També permetrà enviar la informació
de cada sessió a través d'un servei de transmissió per modem.
- Disposar, finalment, d'un dispositiu de protecció, front a possibles manipulacions,
realitzant-se a través de claus electròniques o d'accés.
E) Un cop instal.lat l'aparell limitador/sonògraf, se sol.licitarà per part dels titulars
dels establiments, l'ajust i precinte de l'equip, els quals, juntament amb el pagament de
la corresponent taxa hauran de presentar certificat i informe tècnic.
F) L'emissió de nivells superiors als establerts, la manipulació, alteració o
desprecinte dels limitadors instal.lats pels serveis d'inspecció provocarà la incoació
immediata de procediment sancionador, amb l'adopció de mesures cautelars que
corresponguin, i es podrà acordar el precint dels equips musicals fins que s'esmenin
les irregularitats denunciades.
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ANNEX D’ARTICLES MODIFICATS I DEROGATS
Articles 133 i 134 varen ser modificats pel ple de data 28/10/99, BOIB núm. 143 de
16/11/99
Article 133 - Condicions per a locals
Les condicions exigides per als locals situats en edificis habitats i destinats a
qualsevol activitat que pugui considerar-se com a focus de remor són els següents:
1. Els elements constructius horitzontals i verticals de separació entre qualsevol
instal·lació o activitat que pugui considerar-se com a "focus de remor" i tot altre recinte
contigu hauran de garantir, mitjançant tractament d'insonorització apropiat, un
aïllament acústic mínim de 45 dB HZ i en totes les freqüències si s'ha de funcionar
entre les 22.00 h i les 8.00 h, encara que sigui de forma limitada.
2. El conjunt d'elements constructius dels locals en els quals estiguin situats els
focus de remor no contigus a altres edificacions, com són façanes i murs de patis de
llums, hauran d'assegurar una mesura d'aïllament mínim a la remor aèria de 33 dBA
durant l'horari de funcionament del dit focus de remor.
3. Els valors d'aïllament es refereixen també a orificis i mecanismes per a la
ventilació de locals emissors, tant en hivern com en estiu.
4. El subjecte passiu de l'obligació d'incrementar l'aïllament fins als mínims
assenyalats és el titular del focus de remor. En relació amb el punt 1, quan el focus
emissor de remor sigui un element puntual, l'aïllament acústic podrà limitar-se a dit
focus emissor, sempre que amb això es compleixin els nivells exigits en el Decret
20/1987. El compliment de les disposicions d'aquest article no eximeix de l'obligació
d'ajustar-se als nivells exigits en el Decret 20/1987.
5. Totes les activitats susceptibles de produir molèsties per remor hauran d'exercir
la seua activitat amb les portes i finestres tancades.
Article 134 - Llicència per a activitats musicals
1. Per concedir llicència d'instal·lació d'una activitat amb equip de música o que
desenvolupi activitats musicals, a més de la documentació que legalment s'exigeixi en
cada cas, serà precís presentar estudi realitzat per tècnic competent, detallant els
següents aspectes de la instal·lació:
a) descripció de l'equip musical (potència acústica i gamma de freqüències)
b) ubicació, nombre d'altaveus i descripció de mesures correctores (direccionalitat,
subjecció, entre d'altres)
c) descripció dels sistemes d'aïllament acústic, amb detall de les pantalles
d'aïllament, especificació de gammes de freqüència i absorció acústica
d) càlcul justificatiu del coeficient de reverberació i aïllament
2. Una vegada presentat l'estudi tècnic, els serveis tècnics municipals procediran a
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la comprovació de la instal.lació, efectuant un mesurament, consistent en reproduir, a
l'equip a inspeccionar, un so amb el comandament del potenciòmetre de volum al
màxim nivell, i amb les seues condicions es mesurarà la remor a l'habitatge més
afectat.
3. S'afegirà a la remor musical la produïda per altres elements del local, com
extractors, cambres frigorífiques, grups de pressió i altres. El nivell màxim no
sobrepassarà els límits fixat en el Decret 20/1987.
Article 141 modificat pel Ple de data 26/02/02, BOIB núm. 47 de 18/04/02
Article 141 - Tipificació d'infraccions
1. En matèria de remors:
a) es considera infracció lleu superar en 3 dBA els nivells de remors màxims
admissibles d'acord amb el regulat en aquest Títol.
b) Es considera infraccions greus:
- la reincidència en les infraccions lleus;
- superar entre 3 i 5 dBA les remors màximes admissibles en aquest Títol;
- la no presentació del vehicle a la inspecció havent estat requerit per a això. A tal
efecte es considerarà com a no presentat el retard superior a 15 dies;
- quan, donant-se el supòsit de l'apartat 1.a) d'aquest article, es requerís novament
el titular del vehicle perquè es presentàs en el termini de 15 dies i aquesta no es
realitzàs, o si realitzada, els resultats de la inspecció superassin els límits indicats en
dit número.
c) es consideren infraccions molt greus:
- la reincidència en les faltes greus:
- l'emissió de nivells sonors que superin en 6 o més dBA els límits màxims
autoritzats;
- la no presentació del vehicle a inspecció oficial, quan donant-se el supòsit de
l'apartat 1.b) d'aquest article, es requerís novament el titular del vehicle per a la seua
presentació en el termini de 15 dies i no ho fes, o si presentat, els resultats de la
inspecció superassin els límits indicats en dit número.
2. En matèria de vibracions:
a) es considera infracció lleu obtenir nivells de transmissió corresponents a la corba
K, immediatament superiors a la màxima admissible per a cada situació.
b) Es consideren infraccions greus
- la reincidència en les faltes lleus;

53

Secretaria General

- obtenir nivells de transmissió corresponents a dos corbes K immediatament
superiors a la màxima admissible per a cada situació.
3. En matèria d'alarmes i sirenes:
a) Es consideren infraccions lleus:
- el superar fins a un màxim de 3 dBA els nivells sonors d'emissió màxims
admissibles d'acord amb la regulació d'aquest Títol;
- per a alarmes, el funcionament sense causa justificada o la no comunicació del
canvi de persona responsable dels seu control de desconnexió o la seua direcció
postal o telefònica.
b) Es consideren infraccions greus:
- la reincidència en les infraccions lleus;
- la falta de llicència municipal;
- no atendre els requeriments de l'autoritat municipal o els seus agents relatives al
compliment de la present ordenança.
- superar entre 3 i 5 dBA els nivells sonors màxims autoritzats en aquest Títol
- la no utilització dels pilots de control de forma correcta;
- la utilització de les sirenes de forma incorrecta;
c) Es consideraran infraccions molt greus:
- la reincidència en infraccions greus;
- superar en més de 5 dBA els nivells sonors d'emissió màxims autoritzats en
aquest Títol.

Derrogat per disposició primera 1 del Cap. 6 –Disposició Derogatòria- de
l’Ordenança Municipal de protecció del Medi Ambient en Matèria de Residus
urbans, aprovada per Ple de 28.10.2004 publicada en BOIB 181 de 21.12.2004.
“TÍTOL V
NORMES PARTICULARS RELATIVES A RESIDUS SÒLIDS URBANS
CAPÍTOL 1
GESTIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS
SECCIÓ 1 - DISPOSICIONS GENERALS
Article 176 - Aplicació
S'aplicarà la gestió a tota classe de materials que tècnicament entrin en l'àmbit
conceptual dels residus sòlids urbans.
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Article 177 - Tractament, eliminació i gestió
1. A efectes del present Títol s'entendrà per tractament el conjunt d'operacions
encaminades a l'eliminació de les deixalles i residus o l'aprofitament dels seus
recursos, en condicions tals que no es produeixin escos a persones, coses o ambient.
2. A efectes del present Títol s'entendrà per eliminació tots aquells elements dirigits
bé a l'emmagatzemament o abocament controlat dels residus, bé a la seua destrucció
total o parcial, per sistemes que no impliquin recuperació d'energia (incineració).
3. A efectes del present Títol s'entendrà per gestió el conjunt d'activitats
encaminades a donar als residus el destí més adequat, d'acord amb les seus
característiques, per a la protecció de la salut humana, els recursos naturals i el medi
ambient.
Article 178 - Residus abandonats
Els serveis municipals hauran de recollir els residus abandonats i eliminar-los en
tots els terrenys que no siguin propietat privada, imputant el cost dels serveis prestats
als responsables, sense perjudici de la sanció que correspongui imposar ni de la
reclamació de les responsabilitats civils o criminals de l'abandonament.
Article 179 - Propietat municipal
Els materials residuals dipositats pels particulars per al seu tractament o eliminació
en instal·lacions municipals, adquiriran el caràcter de propietat municipal, d'acord amb
l'establert per la llei.
Article 180 - Prestació de serveis
1. El servei de tractament i eliminació de residus podrà ser prestat per organismes
d'àmbit territorials supramunicipal, directament per l'ajuntament, o particulars
degudament autoritzats.
2. L'ajuntament podrà prestar el servei de tractament i eliminació amb caràcter
ocasional per a aquells residus la recollida dels quals no sigui una prestació obligatòria
d'aquest.
Per a la prestació ocasional del servei, l'usuari ho sol.licitarà als serveis municipals.
Article 181 - Reutilització i recuperació
L'ajuntament afavorirà les iniciatives que tenguin per objecte la recuperació,
reutilització i valoració dels materials residuals.
SECCIÓ 2 - RESPONSABILITAT
Article 182 - Responsabilitat
1. Els productors de residus que els entreguin per a la seua eliminació a un tercer
no autoritzat, seran responsables solidaris amb aquest de qualsevol perjudici que se'n
pogués derivar. Així mateix, respondrà solidàriament de les sancions que procedís
imposar.
2. Dels danys que es produeixin en els processos d'eliminació, com a conseqüència
de la mala fe en l'entrega dels residus o de falta d'informació sobre les característiques
dels productes entregats, serà responsable qui hagi efectuat l'entrega.
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Article 183 - Exercici d'accions legals
Davant la presumpta responsabilitat civil o criminal a causa de l'abandonament de
residus, l'ajuntament interposarà d'ofici l'oportuna acció davant la jurisdicció
competent.
SECCIÓ 3 - TRACTAMENT DE RESIDUS PER PARTICULARS
Article 184 - Llicència municipal
1. Els particulars o entitats que requereixin realitzar el tractament o eliminació dels
seus residus, hauran d'obtenir la corresponent llicència d'activitat. L'ajuntament podrà
imposar l'obligació d'utilitzar instal·lacions pròpies d'eliminació en aquests casos.
2. Seran considerades clandestines les instal·lacions o equipaments que
desenvolupin activitats de tractament o eliminació de residus i que no disposin de la
llicència municipal corresponent. Aquestes poden ser clausurades immediatament,
sense perjudici de les sancions que corresponguin, ni de la reclamació per les
responsabilitats que haguessin derivat.
Article 185 - Revisions
Les instal·lacions dedicades al tractament o eliminació de residus estan subjectes a
revisió municipal, que s'efectuarà en qualsevol moment a indicació de l'autoritat
municipal. Tota instal.lació de tractament o eliminació que no s'exploti d'acord amb les
garanties tècnicoambientals legalment establertes, serà considerada no autoritzada i
es procedirà a la seua immediata clausura, i podran ser exigides les responsabilitats
corresponents.
Article 186 - Prohibicions
Es prohibeix l'eliminació mitjançant el dipòsit dels residus, en terrenys que no hagin
estat prèviament autoritzats per l'ajuntament, així com també la descàrrega en dipòsit
o abocadors particulars de qualsevol tipus de residus, diferents a aquells que hagin
estat motiu d'autorització.
CAPÍTOL 2 - CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS
Article 187 - Tipus de residus
Els residus s'agrupen en:
a) residus domiciliaris. Són els que procedeixen de la normal activitat domèstica,
així com els productes en establiments que, per la seua naturalesa i volum són
assimilables als anteriors. Es poden citar:
- deixalles d'alimentació, consum domèstic i residus procedents de l'escombrat de
carrers i habitatges;
- restes de poda i jardineria, en petites quantitats;
- embolcalls, envasos i embalatges refusats pels ciutadans i produïts en locals
comercials;
* restes de consums de bars, restaurants i activitats similars i els productes en els
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supermercats, autoserveis i establiments anàlegs;
residus del consum en hotels, residències, col.legis i altres establiments similars;
- escòries i cendres
b) residus industrials. Es classifiquen en residus industrials inertes i residus
industrials assimilables a urbans. Comprenen:
- embolcalls, envasos, embalatges i residus produïts per activitats industrials
comercials i de serveis, que pel seu volum, pes, quantitat, contingut en humitat, no
queden catalogats com a residus domiciliaris;
c) residus especials:
- mobles i estris vells;
- vehicles abandonats, pneumàtics;
- animals morts i/o part d'aquestos.
e) altres residus (comprenen els denominats "residus inertes"):
- terres i runes procedents de les activitats d'obra civil i construcció.
Tendran la consideració de terres i runes:
* les restes de terres, arenes i similars utilitzats en construcció i provinents
d'excavacions;
* els residus d'activitats de construcció, enderroc i, en general, tots els sobrants
d'obres;
* qualsevol material residual assimilable als anteriors
En queden excloses les terres i materials destinats a la venda.
- altres, com fems i deixalles d'escorxadors.
També s'inclouen en aquesta categoria tots aquells residus que, per la seua
naturalesa o forma de presentació, encara que hagin estat catalogats en apartats
anteriors, es determinin pels serveis municipals. Els serveis municipals interpretaran
els dubtes en productes o circumstàncies no clarament definides.
Queden exclosos expressament d'aquest Títol:
a) els productes tòxics i perillosos
b) residus radioactius
c) residus sanitaris
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CAPÍTOL 3
SECCIÓ 1 - DISPOSICIONS GENERALS
Article 188 - Prestació del servei
1. El serveis de recollida de residus domiciliaris es farà càrrec de retirar els
materials especificats com a tals a l'article 187 i és un servei de prestació obligatòria
per part del municipi.
2. La prestació d'aquest servei comprèn les següents operacions:
a) trasllats dels residus i buidatge d'aquests en els vehicles de recollida;
b) devolució, si procedeix, dels elements de contenció una vegada buidats, als
punts originaris;
c) retirada de restes de residus caiguts a la via pública com a conseqüència
d'aquestes operacions;
d) transport i descàrrega dels residus en els punts d'eliminació o les estacions de
transferència.
Article 189 - Obligacions dels usuaris
Els usuaris estan obligats a dipositar els residus en bosses de plàstic que
compleixin la Norma UNE 53-147-85, amb galga 200 del tipus 6. Aquestes bosses
tancades es dipositaran, posteriorment, en els contenidors normalitzats que
l'ajuntament destini a tal efecte.
2. Per tant:
- les bosses han d'estar tancades hermèticament, de forma que no es produeixin
abocaments. Si, com a conseqüència d'una deficient presentació dels residus sòlids
urbans (R.S.U.), es produïssin abocaments, l'usuari causant serà responsable de la
brutícia ocasionada.
- els embalatges del polietilè i substàncies similars hauran de dipositar-se
suficientment protegides per impedir que s'escampi el seu contingut a la via pública;
- es prohibeix el dipòsit de residus sòlids urbans (R.S.U.) que contenguin residus
líquids o susceptibles de liquar-se;
- no s'autoritza el dipòsit de residus sòlids urbans (R.S.U.) a granel o en poals,
paquets, caixes o similars;
- es prohibeix l'abandonament de residus. Els usuaris estan obligats a dipositar-los
de conformitat amb els horaris establerts i en els llocs i formes assenyalats;
- no es permet la manipulació de residus sòlids urbans a la via pública;
- s'autoritza el dipòsit de cartó i paper, sempre que estigui degudament empaquetat
i amb lligams suficients per evitar la seua dispersió. Dit dipòsit s'haurà de realitzar
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preferentment en els contenidors situats a la via pública per a tal efecte;
- els infractors estan obligats a retirar els residus sòlids urbans abandonats i a
netejar l'àrea que s'hagués embrutat, amb independència de les sancions que
corresponguin.
SECCIÓ 2 - CONTENIDORS DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
Article 190- Formes de presentació de residus
1. La presentació dels residus domiciliaris, una vegada en les bosses de plàstic, es
farà obligatòriament en el tipus de recipient normalitzat que, en cada cas, assenyali
l'ajuntament mitjançant ban, d'acord amb la naturalesa dels residus, les
característiques del sector o via pública i amb la planificació realitzada per a la
recollida i transport pel servei municipal competent.
2. A les zones, sectors o barris on la recollida s'efectuï mitjançant recipients
hermètics subministrats per l'ajuntament, els usuaris d'aquests recipients tenen
l'obligació de conservar-los amb la diligència que el Codi Civil exigeix a l'usufructuari
de béns aliens, i són responsables del deteriorament que els recipients puguin patir
per la seua culpa, negligència o imprudència.
Article 191 - Conservació i neteja dels recipients
Les operacions de conservació i neteja que exigeixin els recipients normalitzats
eren de compte dels serveis municipals, salvat en aquells casos en què es tractin de
recipients de propietat privada de la finca o indústria.
Article 192 - Recollida
1. La recollida dels residus, a les zones on hi hagi recipients normalitzats,
s'efectuarà pels operaris encarregats d'aquesta, a partir de la porta de la finca o
establiment comercial.
2. A les zones en què hi hagi recipients normalitzats no rebutjables, els vesins hi
dipositaran els residus, i el personal del vehicle col.lector buidarà el contingut dels
recipients al camió i els tornarà buits on es trobaven, i no li correspondrà, per tant, la
manipulació dels residus ni dels recipients dins de cap finca de propietat pública o
privada.
Article 193 - Recipients i vehicles col.lectors
1. La col.locació a la via pública dels recipients que contenen residus, a la voravia
devora la vorada de la calçada o lloc que s'assenyali, no podrà fer-se abans de l'horari
fixat per l'alcalde mitjançant ban.
2. A les edificacions amb amplis patis d'illa, en què el portal o entrada d'aquest s'hi
obre, és necessari que els vehicles col.lectors hi tenguin accés. En el cas contrari, els
recipients hauran de col.locar-se al pas del vehicle col.lector.
3. A les colònies o poblats amb carrers interiors en què no pugui accedir el vehicle
col.lector als portals de les finques, els residus es dipositaran en recipients
normalitzats, que hauran de col.locar-se en lloc al qual tengui accés dit vehicle.
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Article 194 - Volums extraordinaris
Si una entitat, pública o privada, hagués de desprendre's, per qualsevol causa, de
residus sòlids en quantitats majors a les que constitueixen la producció diària normal,
fixada mitjançant ban, i no de forma freqüent, no podrà presentar-los conjuntament
amb els residus habituals. En aquests casos, l'entitat podrà ser autoritzada per
l'ajuntament per transportar els residus amb els seus propis mitjans als punts de
transformació o eliminació que indiqui el servei municipal competent, o bé podrà
sol.licitar la seua retirada al mencionat servei. En ambdós casos l'ajuntament passarà
el corresponent càrrec per l'eliminació o transformació dels residus i, a més, en el
segon cas, l'augmentarà amb el càrrec de transport als centres d'eliminació o
transformació dels residus.
Article 195 - Escòries i cendres
1. Les escòries i cendres dels generadors de calor podran ser retirades per
l'ajuntament a petició dels interessats, als quals es passarà el corresponent càrrec.
2. No s'acceptarà la recollida d'escòries d'edificis si aquestes no es dipositen en
recipients homologats per l'ajuntament, fixat mitjançant ban, i si aquestes no s'han
refredat prèviament.
SECCIÓ 3 - HORARI DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Article 196 - Programació
Els serveis municipals faran pública la programació prevista de dies, horaris i
mitjans per a la prestació dels serveis de recollida. L'ajuntament podrà introduir les
modificacions que, per motius d'interès públic, tengui per convenients, i els serveis
municipals divulgaran, amb suficient antelació, els canvis en l'horari, i la forma o
freqüència de prestació del servei, a excepció de les disposicions dictades per
l'alcaldia en situacions d'emergència, cas fortuït o força major.
Article 197 - Casos d'emergència
En aquells casos considerats d'emergència, tals com conflictes socials, inundacions
o altres situacions de força major, en què no sigui possible prestar el servei, i després
de la comunicació municipal, els vesins s'abstendran d'eliminar els residus. En el cas
que l'anunci fos fet amb posterioritat al dipòsit dels residus, cada usuari haurà de
recuperar el seu envàs, guardar-lo adequadament, i no entregar-lo fins que es
normalitzi el servei, o fins que l'ajuntament dicti les instruccions oportunes.
CAPÍTOL 4
RESIDUS ESPECIALS
SECCIÓ 1 - DISPOSICIONS GENERALS
Article 198 - Prestació del servei
1. Els diversos serveis de recollida de residus especials són d'utilització optativa per
part de l'usuari. La prestació d'aquest servei de recollida comprèn les següents
operacions:
- trasllat i buidatge dels residus als vehicles de recollida;
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- devolució dels elements de contenció una vegada buidats, si procedeix, als punts
originaris;
- transport i descàrrega dels residus especials als punts d'eliminació.
2. Els serveis de recollida de residus especials es faran càrrec de retirar els
materials especificats com a tals en el capítol de classificació de residus.
Article 199 - Obligacions de l'usuari
En el supòsit que l'usuari opti per acollir-se al servei de recollida municipal, haurà
d'entregar els residus a què es refereix aquest capítol en les condicions assenyalades
a partir de la Secció 2.
SECCIÓ 2 - MOBLES I ESTRIS INSERVIBLES
Article 200 - Mobles i estris inservibles
Els particulars que desitgin desprendre's de mobles o estris inservibles (matalassos,
electrodomèstics, etc.) podran sol.licitar-los als serveis municipals, acordant
prèviament els detalls de la recollida. Queda prohibit l'abandonament d'aquest tipus de
residus a la via pública.
SECCIÓ 3 - VEHICLES ABANDONATS
Article 201 - Situació d'abandonament
L'ajuntament assumeix la propietat sobre els vehicles abandonats, en els casos
següents:
- quan, a parer dels serveis municipals, les condicions del vehicle facin presumir
abandonament i s'hagin complit els terminis i disposicions legals establertes;
- quan el propietari ho declari residual, renunciant a la seua propietat en favor de
l'ajuntament;
- s'exclou de la consideració d'abandonats els vehicles sobre els quals recaigui
ordre judicial, coneguda per l'ajuntament, perquè romanguin en la mateixa situació.
L'autoritat municipal podrà demanar l'adopció de mesures en ordre a l'ornat urbà.
Article 202 - Notificacions
1. Efectuada la retirada i dipòsit del vehicle, l'ajuntament ho notificarà al titular o a
qui resultàs el legítim propietari, de conformitat a l'article 80 de la Llei de Procediment
Administratiu.
2. A la notificació se sol.licitarà al titular que manifesti si deixa el vehicle a disposició
de l'ajuntament, que admetrà la seua propietat, o bé opta per fer-se'n càrrec per a la
seua eliminació, amb l'advertiment que, en cas de silenci, s'entendrà que opta per la
primera de les possibilitats. Si es desconeix el propietari, la notificació s'efectuarà
conforme a les normes generals.
3. Els propietaris de vehicles que optin per fer-se'n càrrec, hauran de suportar les
despeses de recollida, transport, dipòsit i, en el seu cas, eliminació.
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Article 203 - Procediment
1. Queda prohibit l'abandonament de vehicles fora d'ús a la via pública. Els seus
propietaris són responsables de la recollida i eliminació de les seues restes.
2. Qui voluntàriament desitgi desprendre's d'un vehicle pot sol.licitar-ho a
l'ajuntament mitjançant escrit al qual s'adjuntarà la documentació i la seua baixa. Les
despeses de recollida i transport seran per compte de l'ajuntament.
SECCIÓ 4 - ANIMALS MORTS
Article 204 - Serveis municipal
1. Les persones o entitats que necessitin desprendre's d'animals morts podran ferho a través del servei municipal competent, que procedirà a la seua recollida, transport
i eliminació.
2. El que es disposa al paràgraf anterior no serà aplicable en el cas d'explotacions
ramaderes o industrials, ni en el supòsit d'èquids per a ús esportiu o d'oci i esbarjo.
Article 205 - Prohibició
Es prohibeix l'abandonament de cadàvers d'animals de tota espècie a les deixalles
domiciliàries, en qualsevol classe de terrenys, així com tirar-los als rius, claveguerons
o clavegueram i, igualment enterrar-los o inhumar-los en terrenys de propietat pública.
Article 206 - Obligacions dels propietaris
L'eliminació d'animals morts no eximeix els propietaris, en cap cas, de l'obligació de
comunicar la baixa de l'animal i les causes de la seua mort, quan així ho estableixin les
ordenances o reglaments municipals sobre tinença d'animals.
Article 207 - Avís
Qui observi la presència d'un animal mort pot comunicar tal circumstància al servei
municipal competent, a fi de procedir a la retirada del cadàver en les condicions
higièniques necessàries per a tal operació.
CAPÍTOL 5
ALTRES RESIDUS
SECCIÓ 1 - DISPOSICIONS GENERALS
Article 208 - Generalitats
1. Els residus que per la seua naturalesa, volum o procedència no siguin
assimilables als residus domiciliaris, comercials o industrials, requeriran una recollida,
transport i tractament específic.
2. Tendran aquesta consideració els que, procedint d'activitats domiciliàries,
industrials o comercials, presentin condicions particulars que aconsellin un tractament
diferenciat, tals com els provinents de la neteja i de detritus de mercats, fires,...
S'inclouen en aquest epígraf els residus que provenen d'escorxadors.
Article 209 - Obligacions
Els propietaris i responsables d'aquest tipus de residus estan obligats a respectar
les condicions d'higiene, salubritat i estètica, així com el que es prescriu en aquest
Títol i quantes altres disposicions siguin d'aplicació.
SECCIÓ 2 - RESTES DE JARDINERIA
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Article 210 - Generalitats
Els propietaris i responsables d'àrees enjardinades estan obligats a recollir i
eliminar pels seus propis mitjans les restes de jardineria. Aquests no podran col.locarse sobre la via pública.
SECCIÓ 3 - TERRES I RUNES
Article 211 - Aplicació
Es regulen les operacions següents:
- la càrrega, transport, emmagatzematge i abocament dels materials qualificats com
a terres i runes, a l'article 187;
- la instal.lació a la via pública de contenidors destinats a la seua recollida i
transport.
Article 212 - Producció, transport i descàrrega
La concessió de llicència d'obres comportarà l'autorització per a :
- produir terres i runes
- transportar terres i runes per la ciutat
Article 213 - Entrega de runes
Els productors de runes se'n podran desprendre de la següent forma:
- per a volums amb una entrega diària inferior a vint-i-cinc litres: utilitzant el servei
normal de recollida domiciliària d'escombraries;
- per a volums inferiors a un metre cúbic diari i en sacs: en els contenidors o
instal·lacions determinades específicament per l'ajuntament.
- per a volums superiors a un metre cúbic es podrà:
* assumir directament la seua recollida i transports a abocador o lloc autoritzat, o
* contractar amb tercers degudament autoritzats la utilització de contenidors d'obres
per a ús exclusiu.
Article 214 - Obres a la via pública
Els responsables d'obres a la via pública, amb un volum de terres i runes inferior a
un metre cúbic, estan obligats a retirar-los dins de les vint-i-quatre hores després de
finalitzada l'obra. Mentre no es produeixi la retirada hauran de netejar diàriament l'àrea
afectada i mantenir els residus aïllats del sòl, de tal forma que no s'entorpeixi ni posi
en perill la circulació de vehicles i vianants.
Article 215 - Prohibicions
Pel que fa a la producció i abocament de terres i runes, es prohibeix:
- l'abocament en terrenys públics que no hagin estat expressament autoritzats per a
tal finalitat;
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- l'abocament en terrenys de propietat particular, encara quan es disposi
d'autorització expressa del titular, si, segons el parer de l'ajuntament, l'abocament
perjudica elements constitutius del paisatge o impliqui un risc ambiental;
- la utilització, sense autorització municipal, de terres i runes per a obres de
rebliment, equilibrat de talussos i qualsevol altra que pugui dur-se a terme en terrenys
privats o públics.
Article 216 - Contenidors per a obres
1. A efectes d'aquest Títol s'entén per "contenidors per a obres" aquells recipients
metàl.lics o d'altre material resistent incombustible, de tipus i dimensions
normalitzades internacionalment,, especialment dissenyats amb dispositius per a la
seua càrrega i descàrrega mecànica sobre vehicles especials de transport, destinats o
dipòsit de materials de tota classe o recollida de terres i runes procedents d'estructures
en construcció o demolició d'obres públiques o edificis. Són d'ús obligatori en obres
amb producció de residus superiors a un metre cúbic.
2. En queden exclosos els contenidors que pertanyen al servei de neteja i els de
recuperació de vidre o paper.
Article 217 - Autorització municipal
L'activitat de lloguer i ús de contenidors per a obres està subjecta a autorització
municipal i només podran ser usats pels seus titulars.
Article 218 - Requisits dels contenidors
1. Els contenidors podran ser de secció longitudinal trapezoïdal i paràmetres
longitudinals verticals. Les seus dimensions màximes seran de cinc (5) metres de
longitud a la seua base superior, dos (2) metres d'ample i un metre i mig (1,5) d'altura.
2. Hauran de ser identificats amb una xapa metàl.lica (matrícula) suficientment
resistent, en la qual consti el nom de l'empresa o societat i la seua numeració
col.locada en lloc visible. En els angles superiors hauran de tenir una franja reflectant
de 40 x 10 centímetres, a cada un dels vuit costats, mantenint-les sempre en perfecte
estat de neteja, conservació i òptimes condicions de visibilitat.
Article 219 - Normes de col.locació
1. Els contenidors se situaran, si és possible, a l'interior de la zona tancada d'obres,
i en aquest cas no generarà declaració a l'ajuntament.
2. Podran situar-se en calçades on estigui permès l'estacionament, a les voravies
amb tres o més metres d'ample i a qualsevol altre situació que compleixi els requisits
de pas establerts en aquestes normes de col.locació.
3. Preferentment se situaran davant l'obra a la qual serveixin, o al més prop
possible, i de forma que no impedeixi la visibilitat als vehicles, especialment en els
encreuaments, respectant les distàncies establertes al Codi de la Circulació a efectes
d'estacionament.
4. Hauran de col.locar-se de forma que el seu costat més llarg estigui situat en
sentit paral.lel a la voravia, excepte en aquells trams que tenguin l'estacionament en
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bateria. Quan es trobin en calçada hauran de situar-se a vint centímetres de la vorada i
en cap cas podrà sobressortir-ne, tot de forma que no impedeixi la lliure circulació de
les aigües superficials.
5. No podran situar-se en els passos de vianants, ni davant d'aquests, ni en els
guals, ni en les reserves d'estacionament. En cap cas podran col.locar-se totalment o
parcial sobre les tapes d'accés de serveis públics, sobre els escossells dels arbres ni,
en general sobre qualsevol element urbanístic o estètic que pugui dificultar la seua
utilització normal o en casos d'emergència.
6. Tampoc podran situar-se sobre voravies l'amplada de les quals, una vegada
deduït l'espai ocupat per les tanques en el seu cas, no permeti una zona de lliure pas
d'un metre com a mínim una vegada col.locat el contenidor. Tampoc podran situar-se
a les calçades, quan l'espai que quedi lliure en vies d'un sol sentit de marxa sigui
inferior a 2,75 metres, o en vies de doble sentit de marxa sigui inferior a 6 metres. No
es podran instal.lar contenidors als carreres d'amplada menor de quatre metres, ni en
les voravies, ni en la calçada. En els casos de sol.licituds en el conjunt historicoartístic
que estiguin degudament justificades, podran autoritzaries, sempre que amb això no
s'impedeixi el trànsit de vehicles i vianants.
Article 220 - Normes d'utilització, obligacions i responsabilitats
1. La instal.lació i retirada de contenidors d'obres es realitzarà sense causar
molèsties.
2. Una vegada plens hauran de tapar-se amb lones o llenços de materials apropiats
de forma que quedin totalment coberts, evitant abocaments de materials residuals o
dispersions per acció del vent. Igualment, és obligatori tapar els contenidors cada
vegada que finalitzi l'horari de feina.
3. El titular de la llicència serà responsable dels danys causats al paviment de la via
pública i altres elements estructurals i d'ornat de la ciutat, danys a tercers i, en general,
per l'especificat en les prohibicions respecte a producció i abocament de terres i runes.
Està obligat a retirar en qualsevol moment, i sempre que sigui requerit per l'autoritat
municipal, les terres i runes abocades en llocs no autoritzats.
4. El material dipositat en els contenidors no podrà excedir el nivell d'emplenat
autoritzat segons el tipus, a fi d'assegurar el seu transport en condicions de seguretat.
Tampoc es podran col.locar elements addicionals que augmentin les seues
dimensions o capacitat.
5. No es podran abocar runes o materials que contenguin elements inflamables,
explosius, nocius, perillosos, susceptibles de putrefacció, d'emetre olors
desagradables o que per qualsevol altra causa pugin constituir-se en insalubres,
molestos, nocius, incòmodes, perillosos o insegurs per a l'usuari de la via pública,
vesins o per a la protecció i estètica de l'ambient on estiguin ubicats.
6. Per una mateixa obra no s'utilitzaran simultàniament més d'un contenidor, salvat
casos especialment justificats. En retirar-se el que s'hagi utilitzat s'haurà de deixar en
perfecte estat de neteja, ordre i estètica la superfície de la via pública i les àrees
circumdants que hagin estat afectes pel seu ús.
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7. S'exigirà per a certes ubicacions, i estarà especificat en la llicència corresponent,
que al solpost i, específicament, quan es posi en funcionament el servei d'enllumenat
públic, s'encenguin làmpares vermelles durant tota la nit i en hores d'escassa llum
natural al cantons del contenidor.
8. Els serveis municipals podran procedir a la neteja de la via afectada i a la retirada
de terres i runes, imputant-se als responsables els costos corresponents al serveis
prestat, això sense perjudici de la sanció corresponent. Seran responsables subsidiaris
els empresaris i promotors d'obres i treballs que hagin originat el transport d'aquests
materials.
Article 221 - Normes de retirada
1. En tot moment es compliran les condicions exigides per al transport en camió,
cobrint la càrrega per evitar que els materials puguin dispersar-se, assegurant-la si hi
ha risc de caiguda i complint, en general, les prescripcions establertes previstes en el
Codi de la Circulació. Si la retirada s'efectuàs en hores nocturnes o d'escassa visibilitat
natural, el senyal haurà de ser reflector.
2. L'empresa transportista disposarà, com a màxim de quaranta-vuit hores per
retirar els contenidors plens. A requeriment de l'administració municipal es retiraran en
el termini màxim de sis hores hàbils. Entre dos usos successius d'un mateix contenidor
en idèntic lloc es farà una retirada i, al menys, un dia sense implantació.
Article 222 - Temps d'ocupació
El temps màxim d'ocupació d'un contenidor a la via pública és de deu dies, salvat
en aquells casos que hi hagi permís especial o quan l'ajuntament, per a alguna zona
del municipi, establís limitacions per circumstàncies singulars.
Article 223 - Concessió
1. Per a l'obtenció de concessió s'exigeixen els requisits següents:
- sol.licitud a l'ajuntament per part de l'empresa transportista per establir contenidors
a la via pública, presentant l'impost d'activitats econòmiques, targeta de transport,
memòria de l'empesa i assegurança de responsabilitat civil il.limitada i plànol
d'ubicació acotat;
- requeriran autorització especial els contenidors que es pretengui instal.lar en
zones diferents de calçades, on estigui permès l'aparcament, o en les voravies amb
tres o més metres d'ample, i , en el cas de les obres i treballs que impliquin un ús
continuat i prolongat de contenidors per més de deu dies o en el cas de sol.licituds en
el conjunt històricoartístic.
2. L'ajuntament podrà assumir la competència per a la concessió a empreses
transportistes de contenidors i dictarà quantes disposicions siguin precises per a
l'aplicació d'aquest Títol.
3. Els contenidors situats a l'interior acotat de les zones d'obres de la via pública, o
a l'interior dels immobles, no precisen declaració de l'ajuntament, i hauran d'ajustar-se
les característiques d'utilització i transport a les altres prescripcions del present Títol.
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CAPÍTOL 6
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS
Article 224 - Recollida selectiva
1. A efectes del present Títol es considera selectiva la recollida per separat de
materials residuals especificats exclusivament en residus domiciliaris, industrials i
especials.
2. Aquestes recollides podran dur-se a terme directament pels serveis municipals o
per tercers, que prèviament hagin estat autoritzats per l'ajuntament.
3. En cas de ser establerts programes concrets de recollida selectiva pels serveis
municipals, els ciutadans cuidaran de prestar a tals programes la cooperació
necessària segons les instruccions municipals.
4. Els titulars d'instal·lacions hoteleres, estaran obligats a efectuar ells mateixos la
separació prèvia (en origen) dels residus, abans de la recollida en els casos a què es
refereix l'epígraf anterior, seguint les instruccions que oportunament imparteixin els
serveis municipals.
5. L'Ajuntament establirà "Punts Verds" a diverses zones de la ciutat on es trobaran
centralitzats diversos tipus de contenidors (paper, vidre i deixalles,...) i que podran ser
utilitzats pels ciutadans sense limitació d'horari.
Article 225 - Òrgan competent
L'ajuntament podrà dur a terme quantes experiències i activitats en matèries de
recollida selectiva tengui per convenients, introduint a l'efecte les modificacions
necessàries per part de l'ajuntament. Els serveis municipals informaran als ciutadans
de les condicions i modalitats de la prestació d'aquest servei.
Article 226 - Serveis de recollida selectiva
L'ajuntament podrà establir serveis de recollida selectiva de:
- mobles, estris i trastos vells
- vidre
- paper i cartó
- piles
- olis
Article 227 - Contenidors per a recollides selectives
1. Els contenidors col.locats per a recollida selectiva queden exclusivament
reservats per a la prestació de tal servei. Es prohibeix dipositar en dits contenidors
residus distints als expressament indicats en cada cas.
2. L'ajuntament informarà als ciutadans de les condicions i modalitats de prestació
dels serveis de recollides selectives.
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3. Per raons de seguretat, salubritat i higiene, es prohibeix la recollida de residus
dipositats en aquests contenidors.
CAPÍTOL 7
Instal·lacions FIXES DE RECOLLIDA DE RESIDUS
Article 228 - Cambres de residus sòlids urbans
1. Els edificis per a habitatges, indústries, centres sanitaris, comerços i altres
establiments de nova edificació disposaran d'una cambra de residus sòlids urbans
amb les dimensions especificades en aquest Títol, destinat exclusivament a
l'emmagatzemament de residus produïts a diari. S'exceptuen d'aquesta obligació els
edificis de menys de vuit habitatges i establiments comercials de superfície inferior a
dos-cents metres quadrats.
2. Als edificis per a habitatges, la cambra de residus sòlids urbans estarà situada
prop del portal, amb sortida per aquest o pel garatge al carrer. També haurà d'estar
dotat de:
- portes amb una amplada superior a 1,2 metres;
- clavegueró per a desguàs de les aigües del rentat;
- aixetes d'aigua corrent amb mànegues de rec que permeti el rentat fàcil i directe
del local;
- punts de llum suficients per a la il.luminació, amb interruptors junt a les portes
d'accés;
- sòls totalment impermeables, amb lleugera pendent cap al clavegueró;
- totes les parets hauran de ser impermeables i rentables, per a la qual cosa estaran
pintades en una altura mínima de 2 metres amb rajola o morter de ciment;
- ventilació natural o forçada, que no podrà realitzar-se en cap cas, a través de les
xemeneies de ventilació dels lavabos i sales de bany.
3. En les edificacions construïdes amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present
ordenança, en el termini màxim de quatre anys a partir de la seua entrada en vigor,
s'habilitarà l'espai per a residus sòlids urbans, si les condicions de l'edifici ho permeten
i si les condicions de prestació del servei ho exigissin.
4. L'emmagatzemament de residus a la cambra de residus sòlids urbans es farà
mitjançant l'ús d'elements de contenció estancs i tancats. Tant la cambra de residus
sòlids urbans com els elements de contenció hauran de mantenir-se en perfectes
condicions d'higiene, neteja, seguretat i salubritat.
5. Als mercats i galeries d'alimentació, las cambres de residus sòlids urbans
compliran els següents requisits:
- situació: en els molls de càrrega;
- altura mínima: 2,5 metres;
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- portes: amb accés directe de via pública, de tres metres d'ample.
Els mercats centrals, per les seues característiques especials, hauran de coordinar
amb els serveis municipals la recollida i eliminació dels residus produïts.
Article 229 - Dimensions
Les dimensions de les cambres de residus urbans seran:
- en habitatges un mínim de tres metres quadrats, que haurà de ser suficient la
seua dimensió per allotjar la producció diària de residus.
- en edificis comercials i industrials, com a mínim quatre metres quadrats. La
dimensió haurà de ser suficient per allotjar la producció diària de residus;
- en mercats un mínim de sis metres quadrats. Haurà de ser suficient per allotjar la
producció diària de residus;
- en centres comercials, com a mínim de quatre metres quadrats. Haurà de ser
suficient la seua dimensió per allotjar la producció diària de residus;
- en centres sanitaris, com a mínim 4 metres quadrats i ventilació forçada.
Article 230 - Prohibicions
1. Els particulars no podran evacuar cap tipus de residu sòlid en els registres
públics de la xarxa de clavegueram.
2. Es prohibeix la instal.lació de trituradors domèstics que evacuïn els productes a
la xarxa de sanejament.
Article 231- Incineració
La instal.lació d'incineradors domèstics o industrials per a residus sòlids urbans, o la
utilització d'instal·lacions destinades a augmentar la densitat dels residus, seran d'ús
restringit, i es precisarà en tot cas de la pertinent autorització municipal.
CAPÍTOL 8
INFRACCIONS
Article 232 - Tipificació d'infraccions
1. Les infraccions es classifiquen en :
Lleus:
- Quan els productors de deixalles no posin a disposició de l'ajuntament els residus
generats o ho facin infringint les normes fixades per la present ordenança i
disposicions que la desenvolupen.
Greus:
- quan la conducta sancionada es refereixi a reincidència en faltes lleus o impliqui
alteracions ambientals que afectin la integritat física de tercers i/o seguretat i salubritat
pública.
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- quan es constitueixin dipòsits o abocadors clandestins.
Molt greus:
- les que originin situacions de degradació ambiental amb alt risc per a les persones
i béns en general.
2. Serà considerat reincident qui hagués incorregut en infraccions del mateix tipus
en els dos anys anteriors.
Article 292 - Sancions respecte a normes particulars relatives a residus
urbans
Derogat per disposició 2 del Cap. 6 –Disposició Derogatòria- de l’Ordenança
Municipal de protecció del Medi Ambient en Matèria de Residus urbans,
aprovada per Ple de 28.10.2004 publicada en BOIB 181 de 21.12.2004
Les infraccions tipificades a l'article 232 de la present ordenança seran sancionades
segons la Llei de Disciplina Urbanística, la Llei General de Sanitat i la Llei de Residus
sòlids.
Aquestes infraccions administratives seran sancionades de conformitat al següent:
1. Lleu:
- Multa de fins a 100.000 PTA
2. Greus:
- Multa des de 100.001 PTA fins a 2.500.000 PTA
3. Molt greus:
- Multa des de 2.500.001 PTA fins a 100.000.000 PTA
Títol III - Normes particulars relatives a la protecció de l'atmosfera davant la
contaminació per formes de l'energia
Derrogat per
Ordenança Municipal de Protecció del Medi Ambient i La Salut Pública Front a
la contaminació Acústica.
Primera .
1.- Queda derogado en su totalidad el contenido del Tídulo II de la
Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Eivissa.
CAPÍTOL 1
DISPOSICIONS GENERALS
Article 99 - Aplicació
El present Títol regula l'actuació municipal per a la protecció de l'ambient contra
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pertorbacions per remors i vibracions, dins del municipi.
Serà d'aplicació supletòria en tot el no previst en aquesta Ordenança el Decret
20/1987 de 26 de març sobre la protecció del medi ambient contra la contaminació per
emissió de remors i vibracions.
Article 100 - Objectius
Correspon a l'Ajuntament exercir el control del compliment d'aquest Títol exigir
l'adopció de les mesures preventives, correctores o reparadores necessàries,
assenyalar limitacions, ordenar quantes inspeccions siguin precises i aplicar les
sancions corresponents.
Article 101 - Obligatorietat
Aquest Títol és d'obligatori compliment per a tota activitat que estigui en
funcionament, exercici o ús i comporti producció de remors molestes i vibracions. És
exigible mitjançant la corresponent concessió de llicències i autoritzacions municipals
per a tota classe de construccions, demolicions, obres en via pública i instal·lacions
industrials, comercials, recreatives, musicals, espectacles, aparells musicals en
establiments públics i de serveis, i quantes es relacionen en les normes d'ús dels plans
generals d'ordenació urbana, així com per a la seua ampliació o reforma que es
projectin o executin a partir de la vigència d'aquesta Ordenança i, en el seu cas, com a
mesura correctora exigible, de conformitat amb el que estableix el Reglament
d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, Decret 2414/61, de 30 de
novembre, (BOE 2010 de 7 de desembre) i el Decret 20/1987 de 26 de març "per a la
protecció del Medi Ambient contra la contaminació per emissió de remors i vibracions",
BOCAIB núm. 54, de 30 d'abril.
Article 102 - Instal·lacions i activitats incloses
1. Queden sotmeses a les seues prescripcions, d'obligatòria observança dins del
terme municipal, totes les instal·lacions, aparells, construccions, obres, vehicles
mitjans de transport i, en general, tots els elements, activitats, actes i comportaments
que produeixin remors i vibracions que puguin ocasionar molèsties al veïnat o que
modifiquin l'estat natural del medi ambient circumdant, qualsevol que sigui el seu
titular, promotor o responsable i lloc públic o privat, obert o tancat en el qual estigui
situat.
2. L'Ajuntament farà complir l'anterior mitjançant mecanismes d'inspecció, control i
vigilància, i després de l'emissió d'informe tècnic realitzat per organisme competent.
Article 103 - Normes particulars d'inspecció.
Els amos, posseïdors o encarregats del generadors de remors facilitaran als
inspectors municipals l'accés a les seues instal·lacions o focus generadors de remors i
disposaran el seu funcionament a les distintes velocitats, càrregues o marxes que els
indiquin els inspectors, i poden presenciar la inspecció.
CAPÍTOL 2
NIVELLS DE REMOR ADMISSIBLES EN EL MEDI URBÀ
SECCIÓ 1 - CRITERIS GENERALS DE PREVENCIÓ
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Article 104. Planejament urbà
1. En els feines de planejament urbà i d'organització de tot tipus d'activitats i
serveis, s'haurà de contemplar la seua incidència en quant a remors i vibracions,
perquè les solucions i/o planificacions adoptades proporcionin el nivell més elevat de
qualitat de vida.
2. En particular, entre altres aspectes, s'hauran d'atendre a:
- organització del trànsit en general
- transports col.lectius urbans
- recollida de residus sòlids
- situació de centres docents (parvularis, col.legis), sanitaris (consultoris mèdics) i
llocs de residència col.lectiva (quarters, hospitals, hotels, residències de vells,
convents).
- Aïllament acústic en la concessió de llicències d'obres d'instal.lació i obertura;
- planificació i projecte de vies de circulació amb els seus elements d'aïllament i
amortiment acústic (distància d'edificacions, arbrat, defensa acústica per murs aïllantsabsorbents, especialment en vies elevades i semienterrades)
- planificació d'activitats a l'aire lliure que puguin generar ambients sorollosos en
zones confrontants
- Totes aquelles mesures preventives, correctores i/o reparadores que fossin
necessàries.
SECCIÓ 2 - NIVELLS MÀXIMS EN EL MEDI EXTERIOR
Article 105 - Límits
En el medi ambient exterior, amb excepció dels procedents del trànsit que es
regulen a la Secció 2a., no es podrà produir cap remor que sobrepassi els nivells que
s'indiquen a continuació:
Taula 1. Nivells sonors màxims.
Nivell sonor exterior màxim en dB
Zona de recepció
Totes excepte la industrial o turística
Zona industrial o turística

DIA
45

55
65

NIT
60

* S'exceptuen els habitatges que hi pugui haver a la mateixa zona. En tal cas
s'aplicaran els nivells de la zona de recepció anterior "totes excepte la industrial o
turística".
Donada la dificultat de mesurar la intensitat sonora d'una font quan aquesta es trobi
pròxima a la remor de fons, en el cas que la remor de fons es trobi pròxima als valors
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de la TAULA 1, per mesurar la intensitat sonora d'una font s'aplicarà la regla següent:
1. Quan la remor de fons ambiental estigui compresa entre els màxims indicats a la
Taula 1 anterior i 5 dB més, la font no podrà incrementar la remor de fons ambiental en
més de 3 dB.
2. Quan la remor de fons ambiental estigui compresa entre 5dB i 10 dB més que els
màxims indicats, la font no podrà incrementar la remor de fons ambiental en més de 2
dB.
3. Quan la remor de fons ambiental estigui compresa entre 10 dB i 15 dB més que
els màxims indicats, la font no podrà incrementar la remor de fons ambiental en més
d'1 dB.
4. Quan la remor de fons ambiental es trobi per dalt dels 15 dB més que els màxims
indicats, la font no podrà incrementar la remor en més de 0 dB.
Quan el so tengui en to pur, la remor de fons es mesurarà en la banda d'octaves
que comprengui la freqüència del dit to.
SECCIÓ 3 - NIVELLS MÀXIMS EN EL MEDI INTERIOR
Article 106 - Límits
En els recintes interiors dels establiments oberts al públic, els titulars de les
activitats estaran obligats a l'adopció de les mesures d'insonorització necessàries per
evitar que el nivell de remor de fons existent pertorbi el seu adequat desenvolupament
o ocasioni molèsties als assistents, de conformitat amb els valors determinats a
continuació:
Nivell sonor interior màxims en dB
DIA
NIT
Totes excepte la industrial o
35
30
turística
(30 a dormitoris) (25 a dormitoris)
Zona industrial o turística
40
45
*S'exceptuen els habitatges que hi pugui haver a la mateixa zona. En tal cas
s'aplicaran els nivells de la zona de recepció anterior "totes excepte la industrial o
turística".
Atesa la dificultat de mesurar la intensitat sonora d'una font quan aquesta es troba
pròxima a la remor de fons, en el cas que la remor de fons es trobi pròxima als valors
de la Taula 2, per mesurar la intensitat sonora d'una font s'aplicarà la regla següent:
1. Quan la remor de fons ambiental estigui compresa entre els màxims indicats a la
Taula 2 anterior i 5 dB més, la font no podrà incrementar la remor de fons ambiental en
més de 3 dB.
2. Quan la remor de fons ambiental estigui compresa entre 5 dB i 10 dB més que
els màxims indicats, la font no podrà incrementar la remor de fons ambiental en més
de 2 dB.
3. Quan la remor de fons ambiental estigui compresa entre 10dB i 15 dB més que
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els màxims indicats, la font no podrà incrementar la remor de fons ambiental en més
d'1 dB.
4. Quan la remor de fons ambiental es trobi per damunt dels 15 dB més que els
màxims indicats, la font no podrà incrementar la remor en més de 0 dB.
Quan el so tengui en to pur, la remor de fons es mesurarà en la banda d'octaves
que comprengui la freqüència de dit to.
CAPÍTOL 3
CRITERIS DE PREVENCIÓ ESPECÍFICA
SECCIÓ 1 - CONDICIONS ACÚSTIQUES A EDIFICIS
Article 107 - Disposicions generals
Tots els edificis hauran de complir les condicions acústiques de l'edificació que es
determinen a la Norma Bàsica de l'Edificació-Condicions Acústiques, el decret 20/1987
i les futures modificacions i normes que s'estableixin.
SECCIÓ 2 - REMORS DE VEHICLES
Article 108 - Generalitats
Tot vehicle de tracció mecànica haurà de tenir en bones condicions de
funcionament el motor, la transmissió, carrosseria i altres elements capaços de produir
remors i, especialment, el dispositiu silenciador de gasos d'escapament, per tal que el
nivell sonor emès pel vehicle amb motor, el motor en marxa no excedeixi dels límits
que estableix el present Títol i el Decret 20/1987.
Article 109. Excepcions
1. Els conductors de vehicles de motor, excepte els que serveixin en vehicles de la
Policia Governativa o Municipal, Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament i altres
vehicles destinats als serveis d'urgència, s'abstendran de fer ús dels seus dispositius
acústics en tot el terme municipal durant les vint-i-quatre hores del dia, fins i tot en el
supòsit de qualsevol dificultat o impossibilitat de trànsit que es produeixi a la calçada
de les vies públiques.
2. Només serà justificable la utilització instantània d'avisadors acústics en casos
excepcionals de perill immediat d'accident que no puguin evitar-se per altres sistemes.
Article 110 - Límits
1. El nivell d'emissió de remor dels vehicles automòbils en circulació es considerarà
admissible sempre que no superi en més de 2 dBA els límits establerts per
l'homologació de vehicles nous, salvat els corresponents a tractors agrícoles,
ciclomotors i vehicles automòbils de cilindrada no superior a 50 cc.
2. Els valors dels límits d'emissió màxims de remors en els distints vehicles a motor
en circulació apareixen recollits en el decret 20/1987.
3. En els casos en els quals s'afecti a la tranquil.litat de la població, l'ajuntament
podrà assenyalar zones o vies en les quals algunes classes de vehicles a motor no
puguin circular a determinades hores.
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4. Es prohibeix produir remors innecessàries degudes a un mal ús o conducció
violenta del vehicle, encara que estiguin dins dels límits màxims admissibles.
5. Per al reconeixement dels vehicles s'aplicaran els procediments de mesurament
establerts.
Article 111 - Tubs d'escapament
1. L'escapament de gasos ha d'estar dotat d'un dispositiu silenciador de les
explosions, de forma que en cap cas s'arribi a un nivell de remors superior al que
s'estableix per a cada una de les categories de vehicles; el dispositiu del silenciador no
podrà ser posat fora de servei pel conductor.
2. Tant a les vies públiques urbanes com en les interurbanes, es prohibeix la
circulació de vehicles a motor amb l'anomenat "escapament de gasos lliure" i també
d'aquests vehicles quan els gasos expulsats pels motors, en lloc de travessar un
silenciador eficaç, surtin des del motor a través d'un incomplet, inadequat o deteriorat,
o bé a través de tubs ressonadors.
3. Igualment es prohibeix la circulació de vehicles a motor quan, per excés de
càrrega produeixin remors superiors als previstos en aquest Títol i en el Decret
20/1987
Article 112 - Mecanismes de control
1. La Policia Municipal formularà denúncia contra el propietari de tot vehicle que, al
seu parer, sobrepassi els nivells màxims permesos, indicant l'obligació de presentar el
vehicle en el lloc i horari precís per al seu reconeixement i inspecció. Si no es
presentàs el vehicle, dins del quinze dies des que es formula la denúncia, es
presumirà la conformitat del seu propietari.
2. Si inspeccionant el vehicle, aquest no superàs els nivells sonors permesos, la
denúncia serà sobresseguda.
SECCIÓ 3 –
COMPORTAMENT DELS CIUTADANS A LA VIA PÚBLICA I EN LA
CONVIVÈNCIA DIÀRIA
Article 113 - Generalitats
1. La producció de remors a la via pública, a les zones de pública concurrència o a
l'interior dels edificis, no podrà superar en cap cas els límits que exigeixen la
convivència ciutadana.
2. Els preceptes d'aquesta secció es refereixen a remors produïdes, especialment
en hores de descans nocturn, per:
a) to excessivament alt de la veu humana o l'activitat directa de persones;
b) sons i remors emesos per animals domèstics;
c) aparells i instruments musicals o acústics;
d) aparells domèstics.
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Article 114 - Activitats humanes
En relació amb les remors de l'apartat a) de l'article anterior, queda prohibit:
1. Cantar, cridar, vociferar a qualsevol hora del dia o de la nit en vehicles de servei
públic;
2. Qualsevol tipus de remor que es pugui evitar a l'interior de les cases, en especial
des de les deu de la nit fins a les vuit del matí, produït per reparacions materials o
mecàniques de caràcter domèstic, canvi de mobles o per altres causes.
Article 115 - Animals domèstics
Respecte a les remors del grup b) de l'article 114, es prohibeix des de les deu de la
nit fins a les vuit del matí deixar als patis, terrasses, galeries i balcons, aus i animals,
en general, que amb els seus sons, crits i o cants destorbin el descans o tranquil.litat
dels vesins. Igualment, a les altres hores hauran de ser retirats pels seus propietaris o
encarregats, quan de manera evident ocasionin molèsties als ocupants de l'edifici o
edificis vesins.
Article 116 - Instruments musicals
Amb referència a les remors del grup c) de l'article 114, s'estableixen les
prevencions següents:
1. Els propietaris o usuaris dels aparells de ràdio, televisió, magnetòfons, tocadiscs,
altaveus, pianos i altres instruments musicals o acústics en el propi domicili hauran
d'ajustar el seu volum de forma que no sobrepassin els nivells establerts a l'article 105.
2. Es prohibeix a la via pública i a zones de pública concurrència com a places,
parcs, entre d'altres, accionar aparells de ràdio i televisió, tocadiscs, instruments
musicals, emetre missatges publicitaris i activitats anàlogues quan superin els nivells
màxims de l'article 105 i el Decret 20/1987. En circumstàncies especials, una vegada
avaluada la possibilitat de pertorbació al veïnat, encara que sigui temporal,
l'ajuntament podrà autoritzar o denegar la realització d'aquestes activitats.
3. Els assaigs o reunions musicals, instrumentals o vocals, ball o dansa i les festes
privades compliran el previst anteriorment, i atendran a l'establert a l'article 134.
Article 117 - Aparells domèstics
Amb referència a la remor del grup d) de l'article 114 es prohibeix la utilització des
de les deu de la nit fins a les vuit del matí de qualsevol tipus d'aparell o instal.lació
domèstica com en el cas de rentadores, liquadores, picadores i altres, quan
sobrepassin els nivells establerts a l'article 105 i el Decret 20/1987.
Article 118 - Manifestacions populars
1. Les manifestacions populars a la via pública o espais oberts de caràcter comú o
veïnal, derivades de la tradició, les concentracions de clubs o associacions, els actes
culturals o recreatius excepcionals, manifestacions o mítings polítics o sindicals i tots
els que tenguin un caràcter o interès similar, hauran de disposar d'una autorització
expressa de l'alcaldia que podrà imposar condicions en atenció a la possible incidència
per remors a la via pública, amb independència de els qüestions d'ordre públic. La
sol.licitud s'haurà de formular amb la mateixa antelació que la legislació assenyala per
sol.licitar autorització governativa.
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2. Així mateix, els actes i altres manifestacions populars mencionades que
poguessin sobrepassar el nivells de remors permesos en aquest Títol, prèviament a la
seua autorització, hauran de complir el requisit d'informació veïnal.
Article 119 - Altres activitats
Qualsevol altre activitat o comportament singular o col.lectiu, no comprès en els
articles precedents, que comporti una pertorbació per remors per al veïnat, serà
sancionat conforme al que estableix aquesta Ordenança en el seu Títol VIII.
SECCIÓ 4 - TREBALLS A LA VIA PÚBLICA QUE PRODUEIXIN REMORS
Article 120 - Obres de construcció
1. Els treballs temporals, com els d'obres de construcció públiques o privades, no
podran realitzar-se des de les deu de la nit fins a les vuit del matí si produeixen un
increment sobre el nivell de fons dels nivells sonors de l'interior de les propietats
alienes. Durant la resta de la jornada, els equips utilitzats no podran, en general,
atènyer a cinc metres de distància nivells sonors superiors als fixats en el Decret
20/1987, i per a tal fi s'adoptaran les mesures correctores pertinents.
2. S'exceptua de la prohibició de treballar en hores nocturnes les obres urgents per
raons de necessitat o perill, o aquelles que pels seus inconvenients, no puguin fer-se
de dia. El treball nocturn haurà de ser autoritzat expressament per l'autoritat municipal,
que determinarà els límits sonors que s'hauran de complir.
Article 121 - Temporada turística
L'Alcalde, mitjançant un ban, podrà prohibir la realització de qualsevol obra de
construcció en zona turística durant els mesos que s'estableixin com a de temporada
turística.
Article 122 - Càrrega i descàrrega
1. Es prohibeix a la via pública les activitats de càrrega i descàrrega de
mercaderies, manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i objectes
similars, quan aquestes operacions superin els nivells de remors establerts en el
present Títol. Aquestes hauran de realitzar-se amb la màxima cura, a fi de minimitzar
les molèsties, produint el menor impacte sobre el sòl del vehicle o del paviment i
evitant la remor produïda per la trepidació de la càrrega durant el recorregut.
2. La càrrega, descàrrega i transport de materials de camions hauran de fer-se en
determinats horaris, temps i rapidesa, de manera que la remor produïda sigui mínima i
no resulti molesta.
SECCIÓ 5 - MÀQUINES I APARELLS SUSCEPTIBLES DE PRODUIR
REMORS I
VIBRACIONS
Article 123 - Generalitats
1. No podrà col·locar-se màquina o òrgan en moviment de qualsevol instal.lació, a/o
sobre parets, terrats, forjats o altres elements estructurals de l'edificació, salvat casos
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excepcionals en els qual es justifiqui que no es produeix cap molèstia al veïnat, o
s'instal.lin els corresponents elements correctors, o l'allunyament o aïllament de
l'activitat respecte a habitatges sigui suficient.
2. La instal.lació al terra dels elements citats s'efectuarà amb interposició
d'elements antivibratoris adequats, la idoneïtat dels quals s'haurà de justificar
plenament en els corresponents assaigs.
3. La distància entre els elements indicats i el tancament perimetral serà d'un metre.
Quan les mesures correctores siguin suficients, de forma que no superin els límits
establerts en aquest Títol, podrà reduir-se la mencionada distància.
Article 124 - Fluids
1. Els conductes per on circulin fluids, en règim forçat, disposaran de dispositius
antivibratoris de subjecció.
2. La connexió d'equips per a desplaçament de fluids, com és el cas d'instal·lacions
de ventilació, climatització d'aire, aire comprimit i conductes o canonades es realitzarà
mitjançant presa o dispositius elàstics. Els primers trams tubulars i conductes i si és
necessari, la totalitat de la xarxa, se suportarà mitjançant elements elàstics, per evitar
la transmissió de remors i vibracions a través de l'estructura de l'edifici.
3. Si es travessen parets, les conduccions tubulars i conductes ho faran sense fixarse a la paret i amb muntatge elàstic de provada eficàcia.
Article 125 - Prohibicions
A partir de la vigilància d'aquesta ordenança no es permetrà:
- A les vies públiques i/o a les activitats, l'establiment de màquines i instal.lacions
que originin en edificis residencial, sanitaris o educatius pròxims, nivells sonors
superiors als límits assenyalats en el Decret 20/1987.
- Els equips de les instal.lacions d'aire condicionat, ventilació o refrigeració, com
ventiladors, extractors, unitats condensadores i evaporadores, compressors, bombes,
torres de refrigeració i altres similars, no originaran en els edificis propis, contigus o
pròxims, nivells sonors superiors als límits establerts en el Decret 20/1987.
- L'establiment de màquines o instal.lacions auxiliars que originin en els edificis
contigus o pròxims nivells de vibracions superiors als límits indicats en el Decret
20/1987.
Article 126 - Circumstàncies excepcionals
Excepte en casos excepcionals es prohibeix fer sonar durant la nit elements
d'avisos, tals com sirenes, alarmes, campanes i similars.
SECCIÓ 6 - SISTEMES D'ALARMA
Article 127 - Aplicació
Es regula en aquesta Secció la instal.lació i ús dels sistemes acústics d'alarma i
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sirenes, a fi d'intentar reduir al màxim les molèsties que el seu funcionament puguin
produir, sense que disminueixi la seua eficàcia.
Article 128 - Activitats regulades
Queden sotmeses a aquest Títol les següents activitats:
a) Tots els sistemes d'alarmes sonors que emetin els seu senyal al medi exterior i a
elements comuns interiors.
b) Totes les sirenes instal.lades en vehicles, sigui de forma individual, o formant part
d'un element múltiple d'avís.
Article 129 - Classificació d'alarmes
S'estableixen les següents categories d'alarmes:
Grup 1: les que emeten a l'ambient exterior.
Grup 2: les que emeten a ambients interiors comuns d'ús públic o compartit.
Grup 3: les que només produeixen emissió sonora en el local especialment designat
per a control i vigilància, i que podrà ser privat o corresponent a empresa o organisme
destinat a aquest fi.
Article 130 - Autorització
1. La instal.lació de qualsevol alarma o sirena està subjecta la concessió de la
preceptiva autorització de l'ajuntament.
2. Per tal que l'administració municipal pugui disposar d'elements de judici per
resoldre sobre la sol.licitud d'autorització, l'interessat haurà d'adjuntar els següents
documents:
* Per a sirenes:
- llicència municipal
- còpia del permís de circulació del vehicle on s'instal.larà la sirena
- especificacions tecnicoacústiques de la font sonora, amb especificacions del
fabricant o facultatiu, on s'indicaran els nivells sonors d'emissió màxima, el diagrama
de directivitat i el mecanisme de control d'ús.
- lloc d'estacionament del vehicle, en el seu cas, mentre estigui en espera de servei.
* Per a alarmes d'edificis o béns:
- documentació que acrediti la titularitat dels locals o béns en els quals es pretén
instal.lar.
- plànols escala 1:100 dels locals o immobles, amb clara indicació de la situació de
l'element emissor
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- Nom, direcció postal i telefònica del responsable del control i desconnexió de
l'element emissor en locals o immobles. En el cas de ser el responsable una persona
jurídica, s'haurà d'acompanyar, a més, còpia de la llicència municipal que autoritzi
l'exercici de l'activitat.
- especificacions tecnicoacústiques de la font sonora, detallant el mateix que
l'assenyalat en els tres primers apartats per a la instal.lació de sirenes
- direcció completa de la comunitat de propietaris o persona responsable, a fi que
l'ajuntament informi de la seua instal.lació i indiqui els procediment de denúncia en el
cas d'ús indegut o anormal del sistema.
* Per a alarma de vehicles
- còpia del permís de circulació del vehicle sobre el qual s'instal.larà
- especificacions tècniques de la font sonora amb certificació del fabricant o
facultatiu de nivells d'emissió màxima a cada una de les possibilitats de funcionament,
temps màxim d'emissió per cicle de funcionament seqüencial i seqüència de repetició.
Article 131 - Obligacions per a titular i/o responsables d'alarmes
Els titulars i/o responsables de sistemes d'alarma hauran de complir, o fer complir,
les següents normes de funcionament:
1. Els sistemes d'alarma hauran d'estar en tot moment en perfecte estat d'ús i
funcionament, per tal d'impedir que s'autoactivin o activin per causes injustificades o
distintes a les que motivaren la seua instal.lació.
2. Es prohibeix l'activació voluntària dels sistemes d'alarma, salvat en casos de
proves i assaigs que s'indiquen:
- excepcionalment: seran les que es realitzin immediatament després de la
instal.lació per comprovar el seu correcte funcionament. Podran efectuar-se entre les
deu i les divuit hores de la jornada laboral.
- rutinàries: seran les de comprovació periòdica del correcte funcionament dels
sistemes d'alarma. Només podran realitzar-se una vegada al mes i en un interval
màxim de cinc minuts, dins dels horaris anteriorment indicats de la jornada laboral. La
Policia Municipal haurà de conèixer, prèviament, el pla d'aquestes comprovacions amb
expressió del dia i hora en el qual es realitzaran.
3. Només s'autoritzaran en funció de l'element emissor, els tipus monotonals o
bitonals.
4. Les alarmes del Grup 1 compliran els requisits següents:
- La instal.lació dels sistemes sonors en edificis es realitzarà de tal forma que no es
deteriori el seu aspecte exterior;
- la duració màxima de funcionament continuat del sistema sonor no podrà excedir,
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en cap cas, els seixanta segons;
- es podrà autoritzar la instal.lació de sistemes sonors quan aquests repeteixin el
senyal d'alarma un mínim de dos vegades, separades cada una elles per un període
mínim de trenta segons, i un màxim de seixanta segons de silenci, sempre i quan no
es produeixi abans la desconnexió;
- si el sistema no hagués estat desactivat una vegada acabat el cicle total, no podrà
entrar novament en funcionament i, en aquests casos, s'autoritzarà l'emissió de
llampades lluminoses;
- el nivell sonor màxim autoritzat per a aquest tipus d'alarmes és de 85 dBA,
mesurats a tres metres de distància i en la direcció de màxima emissió.
5. Les alarmes del Grup 2 compliran els següents requisits:
- la duració màxima de funcionament continuat del sistema sonor no podrà excedir,
en cap cas, els seixanta segons
- s'autoritzaran sistemes que repeteixen el senyal sonor un màxim de dos vegades,
separats cada un d'ells per un període mínim de trenta segons i un màxims de
seixanta segons de silenci, si abans no s'hagués produït la desconnexió.
- si acabat el cicle total no s'hagués desconnectat el sistema, aquest no podrà
entrar novament en funcionament, i s'autoritzarà en aquests casos l'emissió de
llampades lluminoses.
- El nivell sonor màxim autoritzat per a aquest tipus d'alarmes és de 70 dBA,
mesurats a tres metres de distància i mesurat en la direcció de màxima emissió
sonora.
6. Per a les alarmes del Grup 3 no hi haurà més limitacions que les que asseguren
que els nivells sonors transmesos pel seu funcionament a locals o ambient
confrontants, no superin els valors màxims autoritzats.
Article 132 - Obligacions per a titular i/o responsables de sirenes
Els titulars i/o responsables de sirenes han de complir, o fer complir, les següents
normes de funcionament:
1. Queda prohibit l'ús de sirenes a les ambulàncies tradicionals i només
s'autoritzaran els avisos lluminosos.
2. Es prohibeix la utilització de sistemes d'alarma en ambulàncies mèdiques,
sempre que transportin malalts.
3. Els vehicles ambulàncies dotats de sirenes hauran de disposar del corresponent
control d'ús.
4. Podran instal.lar-se sistemes de sirenes múltiples (tonals, bitonals i freqüencials)
sempre que s'obtengui la preceptiva autorització municipal.
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5. El nivell sonor màxim autoritzat per a aquest tipus de sirenes és de 95 dBA,
mesurats a 7 metres i 50 centímetres del vehicle que les tengui instal.lades i en la
direcció de màxima emissió.
6. Podran emetre's nivells sonors de fins a 105 dBA, sempre que el sistema estigui
dotat d'un mecanisme de variació del nivell d'emissió, directament connectat al
velocímetre del vehicle, de tal forma que aquests nivells només s'emetin quan la
velocitat de vehicle superi els 80 Km/h, tornant als nivells normals quan la velocitat
descendeixi de tals límits.
7. Els sistemes múltiples d'avís que portin incorporades llampades lluminoses
hauran de permetre el seu funcionament individualitzat o conjunt.
8. Només serà autoritzada la utilització de sirenes quan el vehicle que les porta es
trobi realitzant un servei d'urgència.
Per a ambulàncies, es consideren serveis d'urgències aquells recorreguts des de la
seua base d'operacions al lloc de recollida del malalt o accidentat i des d'aquest al
centre sanitari corresponent en les medicalitzables i des de la seua base al lloc de
recollida del malalt o accidentat en les medicalitzades.
9. Es prohibeix la utilització de sirenes durant el recorregut de tornada a la base i
durant els desplaçaments rutinaris.
10. Quan un vehicle dotat de sirena es trobi en un embussament de trànsit que
impedeixi la seua marxa el conductor està obligat a desactivar la sirena, deixant
exclusivament en funcionament el sistema de llampades lluminoses. Si la paralització
del trànsit continua durant un període significativament llarg, es podrà posar en
funcionament la sirena en períodes no majors de deu segons per períodes de silenci
no inferiors a dos minuts.
11. Tot vehicle ambulància haurà de disposar d'un sistema de control de
funcionament de les seues sirenes. Aquest sistema consisteix en dos pilots lluminosos,
un blau i un altre vermell, situats de tal manera que, fins i tot amb les llampades
lluminoses en funcionament, permeti la seua fàcil i inequívoca identificació.
Quan el vehicle presti servei de recollida de malalt o accidentat, haurà de portar
forçosament encès el pilot blau, que canviarà al vermell per al trajecte des del lloc de
recollida al centre sanitari corresponent.
En tots els altres casos portarà els pilots apagats.
1. La Policia Municipal formularà denúncia contra el propietari de tot vehicle que, al
seu parer, sobrepassi els nivells màxims permesos, indicant l'obligació de presentar el
vehicle en el lloc i horari precís per al seu reconeixement i inspecció. Si no es
presentàs el vehicle, dins dels quinze dies des que es formula la denúncia, es
presumirà la conformitat del seu propietari.
2. Si inspeccionat el vehicle, aquest no superàs els nivells sonors permesos, la
denúncia serà sobresseguda.
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SECCIÓ 7 - CONDICIONS D'INSTAL.LACIÓ I OBERTURA D'ACTIVITATS
Article 133 - Condicions per a locals
Les condicions exigides per als locals situats en edificis habitats i destinats a
qualsevol activitat que pugui considerar-se com a focus de remor són els següents:
1. Els elements constructius horitzontals i verticals de separació entre qualsevol
instal·lació o activitat que pugui considerar-se com a "focus de remor" i tot altre recinte
contigu hauran de garantir, mitjançant tractament d'insonorització apropiat, un
aïllament acústic mínim de 45 dB HZ i en totes les freqüències si s'ha de funcionar
entre les 22.00 h i les 8.00 h, encara que sigui de forma limitada.
2. El conjunt d'elements constructius dels locals en els quals estiguin situats els
focus de remor no contigus a altres edificacions, com són façanes i murs de patis de
llums, hauran d'assegurar una mesura d'aïllament mínim a la remor aèria de 33 dBA
durant l'horari de funcionament del dit focus de remor.
3. Els valors d'aïllament es refereixen també a orificis i mecanismes per a la
ventilació de locals emissors, tant en hivern com en estiu.
4. El subjecte passiu de l'obligació d'incrementar l'aïllament fins als mínims
assenyalats és el titular del focus de remor. En relació amb el punt 1, quan el focus
emissor de remor sigui un element puntual, l'aïllament acústic podrà limitar-se a dit
focus emissor, sempre que amb això es compleixin els nivells exigits en el Decret
20/1987. El compliment de les disposicions d'aquest article no eximeix de l'obligació
d'ajustar-se als nivells exigits en el Decret 20/1987.
5. Totes les activitats susceptibles de produir molèsties per remor hauran d'exercir
la seua activitat amb les portes i finestres tancades.
6. Tots els establiments que disposin d’autorització municipal per emissions
musicals, ja sigui per mitjans mecànics o en directe, hauran d’instal·lar
limitadors/controladors de so, que compleixin els requisits i les condicions establerts a
l’article 134.b i l’annex d’aquesta ordenança.
Article 134 - Llicència per a activitats musicals
1. Per concedir llicència d'instal·lació d'una activitat amb equip de música o que
desenvolupi activitats musicals, a més de la documentació que legalment s'exigeixi en
cada cas, serà necessari:
A. Presentar estudi realitzat per tècnic competent detallant els següents aspectes
de la instal·lació:
a) descripció de l'equip musical (potència acústica i gamma de freqüències)
b) ubicació, nombre d'altaveus i
(direccionalitat, subjecció, entre d'altres)

descripció

de

mesures

correctores

c) descripció dels sistemes d'aïllament acústic, amb detall de les pantalles
d'aïllament, especificació de gammes de freqüència i absorció acústica
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d) càlcul justificatiu del coeficient de reverberació i aïllament
B. També serà necessària la instal·lació de mitjans de control que garanteixin que
la fon de so no pugui produir nivells d’emissió que superin els límits fixats per cada
tipus d’establiment per la legislació vigent. Aquestos mitjans de control hauran de
complir les condiciones establertes a l’annex de la present ordenança.
2. S'afegirà a la remor musical la produïda per altres elements del local, com
extractors, cambres frigorífiques, grups de pressió i altres. El nivell màxim no
sobrepassarà els límits fixat en el Decret 20/1987.
3. Una vegada presentat l'estudi tècnic, el qual es refereixens els subapartats A
d’aquest precepte i C de l’annex d’aquesta ordenança de l’apartat anterior, els
serveis tècnics municipals procediran a la comprovació de la instal·lació, efectuant
un mesurament, consistent en reproduir, a l'equip a inspeccionar, un so amb el
comandament del potenciòmetre de volum al màxim nivell, i amb les seues
condicions es mesurarà la remor a l'habitatge més afectat.
Article 135 - Llicència per a activitats industrials
1. Per concedir llicencia d'instal·lació d'activitats industrials s'haurà de descriure,
mitjançant estudi tècnic, les mesures correctores previstes, que es refereixen a
l'aïllament acústic i vibracions. Aquest estudi, que formarà part del projecte que es
presenti, comprendrà, com a mínim, el següent:
a) descripció del local, amb especificació dels usos dels locals confrontants i la seua
situació amb respecte a habitatges
b) detall de les fonts sonores i vibratòries i els seus nivells d'emissió acústics, a un
metre de distància, especificant-se les gammes de freqüències
c) descripció de les mesures correctores previstes i justificació tècnica de la seua
efectivitat, tenint en compte els límits establerts en aquest Títol.
2. Per a la concessió de la llicència d'obertura es comprovarà, prèviament, si la
instal.lació s'ajusta a l'estudi tècnic i l'efectivitat de les mesures correctores adoptades.

CAPÍTOL 4
MESURAMENT DE REMORS I LÍMITS DE NIVELL
Article 136 - Condicions a complir per aparells de mesura
1. S'utilitzaran com a aparells de mesura de so els sonometres que compleixin els
requisits establerts per la Norma UNE 21.314/75 o la CEI 651, tipus 1 o 2.
2. La resta dels aparells que s'utilitzin en el mesurament com a registradora gràfica,
amplificadors, etc., compliran igualment amb la Norma citada a l'apartat anterior.
Article 137 - Determinació del nivell sonor
1. La determinació del nivell sonor es realitzarà i expressarà en decibels ponderats
conforme a la xarxa de ponderació normalitzada A (dBA). Norma UNE 21.314/75.
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2. Això no obstant, i per als casos en què s'hagin d'efectuar mesures relacionades
amb el trànsit terrestre i aeri, s'utilitzaran els criteris de ponderació i paràmetres de
mesurament adequats, de conformitat amb la pràctica internacional.
3. El mètode de representació de la remor d'aeronaus percebut des del sòl
s'efectuarà per la Norma UNE 74-037, com a criteri general i sense perjudici de poder
aplicar-se altres mètodes que estableixi la Comunitat Econòmica Europea o legislació
concordant.
Article 138 - Avaluació dels nivells de remor
L'avaluació dels nivells de remor es regirà per les següents normes:
1. El mesurament es portarà a terme, tant per a remors emeses com per a les
transmeses, en el moment i situació en què les molèsties siguin més acusades.
2. Els mesuraments es portaran a terme en les següents condicions:
a) Els mesuraments a l'exterior de la font emissora es realitzaran entre 1,2 i 1,5
metres sobre el sòl i, si és possible, al menys a 3,5 metres de les parets, edificis o
qualsevol altra superfície.
b) Els mesuraments a l'interior del local receptor es realitzaran al menys a 1 metre
de distància de les parets, entre 1,2 i 1,5 metres sobre el sòl i aproximadament a 1,5
metres de la/les finestra/es, o, en qualsevol cas, en el centre de l'habitació.
3. Els mesuraments es realitzaran normalment amb les finestres tancades.
4. En previsió dels possibles errors de mesurament, quan aquest requereixi una
especial precisió, o si així ho sol·licitàs l'interessat, s'adoptaran les següents
precaucions:
a) Contra l'efecte de pantalla: l'observador situarà en el pla normal l'eix micròfon i el
més separat d'aquest que sigui compatible amb la lectura de cada escala sense error
de paral·lelisme.
b) Contra l'efecte del vent: quan s'estimi que la velocitat del vent és superior a 0,8
m/s, s'utilitzarà una pantalla contra vent. Per a velocitats superiors a 1,6 m/s es
desistirà del mesurament, salvat que s'utilitzin aparells especials.
5. La valoració dels mesuraments serà efectuada d'acord amb el tipus de remor a
mesurar:
a) Remors de tipus continu: es realitzarà amb sonòmetre a l'escala dB(A) i utilitzant
l'escala lenta (slow). Podrà també realitzar-se el mesurament amb un equip de mesura
que posseeixi la resposta de Nivell Continu Equivalent Leq.
b) Remors de tipus discontinus: per al seu mesurament serà necessari un equip de
mesura que posseeixi una escala Lep. amb un període d'integració igual o major a 60
segons.
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CAPíTOL 5
VIBRACIONS
Article 139 - Generalitats
Els nivells de vibració permesos seran els fixats en el Decret 20/1987 de 26 de
març sobre la protecció de medi ambient contra contaminació per emissió de remors i
vibracions.
Per mesurar les vibracions produïdes s'utilitzarà el paràmetre de l'acceleració, i els
nivells de vibracions màxims permesos són els següents:
Acceleració vertical màxima (LA)
Zona de recepció
Totes excepte industrial o turística
Zona industrial o turística

Dia
65
70

Nit
60
65

Els nivells anteriors s'aplicaran als establiments oberts al públic, atenent a raons
d'analogia funcional o d'equivalent necessitat de protecció acústica. Aquells que no
tenguin les adequades mesures d'insonorització, segons el Decret 20/1987, hauran de
cessar tota ambientació musical a les 24 hores.
Article 140 - Vibracions prohibides
No es podrà permetre cap vibració que sigui detectable sense instruments de
mesura en llocs en què s'efectuï la comprovació. Per a la seua correcció es disposaran
bancades independents de l'estructura de l'edifici i del sòl del local, així com
maneguets elàstics, muntatges flotants, etc., i altres dispositius antivibratoris per a tots
aquells elements originaris de vibració.
CAPÍTOL 6
INFRACCIONS
Article 141 - Tipificació d'infraccions
1. En matèria de remors:
a) es considera infracció lleu superar en 3 dBA els nivells de remors màxims
admissibles d'acord amb el regulat en aquest Títol.
b) Es considera infraccions greus:
- la reincidència en les infraccions lleus;
- superar entre 3 i 5 dBA les remors màximes admissibles en aquest Títol;
- la no presentació del vehicle a la inspecció havent estat requerit per a això. A tal
efecte es considerarà com a no presentat el retard superior a 15 dies;
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- quan, donant-se el supòsit de l'apartat 1.a) d'aquest article, es requerís novament
el titular del vehicle perquè es presentàs en el termini de 15 dies i aquesta no es
realitzàs, o si realitzada, els resultats de la inspecció superassin els límits indicats en
dit número.
c) es consideren infraccions molt greus:
- la reincidència en les faltes greus:
- l'emissió de nivells sonors que superin en 6 o més dBA els límits màxims
autoritzats;
- la no presentació del vehicle a inspecció oficial, quan donant-se el supòsit de
l'apartat 1.b) d'aquest article, es requerís novament el titular del vehicle per a la seua
presentació en el termini de 15 dies i no ho fes, o si presentat, els resultats de la
inspecció superassin els límits indicats en dit número.
2. En matèria de vibracions:
a) es considera infracció lleu obtenir nivells de transmissió corresponents a la corba
K, immediatament superiors a la màxima admissible per a cada situació.
b) Es consideren infraccions greus
- la reincidència en les faltes lleus;
- obtenir nivells de transmissió corresponents a dos corbes K immediatament
superiors a la màxima admissible per a cada situació.
3. En matèria d'alarmes i sirenes:
a) Es consideren infraccions lleus:
- el superar fins a un màxim de 3 dBA els nivells sonors d'emissió màxims
admissibles d'acord amb la regulació d'aquest Títol;
- per a alarmes, el funcionament sense causa justificada o la no comunicació del
canvi de persona responsable dels seu control de desconnexió o la seua direcció
postal o telefònica.
b) Es consideren infraccions greus:
- la reincidència en les infraccions lleus;
- la falta de llicència municipal;
- no atendre els requeriments de l'autoritat municipal o els seus agents relatives al
compliment de la present ordenança.
- superar entre 3 i 5 dBA els nivells sonors màxims autoritzats en aquest Títol
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- la no utilització dels pilots de control de forma correcta;
- la utilització de les sirenes de forma incorrecta;
c) Es consideraran infraccions molt greus:
- la reincidència en infraccions greus;
- superar en més de 5 dBA els nivells sonors d'emissió màxims autoritzats en
aquest Títol.
Derrogat per
Ordenança Municipal de Protecció del Medi Ambient i La Salut Pública Front a
la contaminació Acústica.
Primera .
1.-...
2.- Queda derogado el artículo 290 de la ordenanza Municipal de
Protección del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Eivissa.
Article 290 - Sancions respecte a normes particulars relatives a la protecció
de l'atmosfera
Les infraccions tipificades a l'article 141 de la present ordenança seran sancionades
segons els que disposa el Decret 20/1987 per a la protecció del Medi Ambient contra
la contaminació per emissió de remors i vibracions.
Aquestes infraccions administratives seran sancionades de conformitat al següent:
1. Lleus:
- Multa fins a 50.000 PTA
2. Greus:
- Multa des de 50.001 PTA fins a 250.000 PTA
3. Molt greus:
- Multa de 250.001 PTA fins a 2.500.000 PTA
Tancament de l'establiment o suspensió de l'activitat total o parcial per un període
no superior a cinc anys.
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