
 
 
 
 
 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRAD A EL DIA 
22 DE GENER DE 2013, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 

 
A Santa Eugènia a vint-i-dos de gener de dos mil tr etze, es 
reuneix amb l´oportuna convocatòria, al Saló de ses sions de 
la Casa Consistorial, l´Ajuntament en Ple sota la 
presidència del Sr. Batle i amb l´assistència del S r. 
Secretari accidental Sr. Bartolomé Coll Isern, a fi  de 
celebrar una sessió ordinària en primera convocatòr ia. 
 
SENYORS ASSISTENTS: Batle-President, Sr. Guillem Cr espí 
Sastre; Regidors: Sra. Jacqueline Volait Matrat, Sr . 
Francisco Martorell Canals, Sr. Sebastián Alorda Ro ig, Sr. 
Lorenzo J. Sastre Crespí, Sr. Antoni Coll Ballester , Sr. 
Joan Riutort Crespí i Sr. Miquel Àngel Coll Canyell es. No 
assisteix havent excusant la seva absència la Sra. María 
José Bover Millanes. 
 
Essent les 18.00 hores el Sr. Batle declara oberta la 
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent: 
 
LECTURA I APROVACIÓ DE LA SESSIO ANTERIOR .- L’acta 
corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia  27 de 
novembre de 2012, és aprovada per unanimitat.  
 
CORRESPONDÈNCIA, DISPOSICIONS OFICIALS, DECRETS BAT LIA, 
ACTUACIONS BATLIA.- Per part de l’infrascrit es dóna compte 
de la següent correspondència i disposicions oficia ls: 
 
-D’un escrit de la Conselleria de Salut, família i benestar 
social, sobre la resolució del director general de Salut 
pública i Consum per la qual s’ordena la inscripció  en el 
Registre de Salut Pública d’establiments minoristes  de les 
Illes Balears, el Centre de Persones Majors per ela boració 
de menjar per servir al seu propi establiment. 
 
-De l’Institut Nacional d’Estadística, en el qual 
comuniquen les cifres oficials de població a 1 de g ener de 
2012. 
 
-D’un escrit de la Delegació del Govern de les I.B. , en el 
que sol·licita certificació dels conceptes retribut ius de 
la nòmina de desembre, així com acords adoptats per  
incloure dins els esmentats conceptes. 



 
 
 
 
 
-D’un escrit del Jutjat Contenciòs-Administratiu nú m. 2 de 
Palma de Mallorca, procediment ordinari 267/2012, 
sol·licitant l’expedient administratiu de la Sra. A ntonia 
Sastre Coll. 
 
-D’un escrit del Sr. Francisco Martorell Canals, 
justificant el traspàs de la quantitat corresponent  de la 
seva paga extraordinària de desembre a un pla de pe nsions. 
 
-D’un escrit del Consell de Mallorca, sobre compens ar el 
deute de l’Ajuntament en concepte d’aportació Serpr eisal 
exercici 2011 amb les quantitats pendents d’aboname nt pel 
50 % bestreta del Pla Especial per despesa corrent 2012. 
 
-Del Decret de Batlia de data 29 de novembre de 201 2, de 
delegació al 2n Tinent de Batle per a la signatura del 
conveni de Cooperació Tècnica 2012 per la redacció i 
direcció de projectes al Consell de Mallorca. 
 
-Del Decret de Batlia de data 29 de novembre de 201 2, per 
procedir a tallar el subministrament elèctric del p olígon 2 
parcel·la núm. 1058. 
 
-Del Decret de Batlia de data 27 de desembre de 201 2, de 
nomenament al procurador Sr. Antonio Sebastián Comp any-
Chacopino Alemany, pel procediment judicial entrada  a 
domicili 10/2012, Sr. Llorenç Ramis Abrines. 
 
-Del Decret de Batlia de data 27 de desembre de 201 2, de 
nomenament de la Sra. Marta Rossell Garau pel proce diment 
abreviat del Sr. Miguel Angel Quevedo Parra. 
 
-Del Decret de Batlia de data 28 de desembre de 201 2, 
d’ordre de suspensió o paralització de les obres i 
iniciació d’expedient sancionador per suposada infr acció 
urbanística al polígon 2 parcel·la núm. 764. 
 
PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’ANY 2013.- Pren 
la paraula del Sr. Batle per assenyalar que les pri ncipals 
modificacions respecte al pressupost de 2012 són:  
 
A) Manteniment de l’import pressupostat pel secreta ri 
interventor durant un semestre a fi que si s’ ha de  cobrir 
la plaça estigui dotada econòmicament. Es pressupos ta  



 
 
 
 
 
salari base, CD, CE, productivitat, i residència, d ’acord 
amb els termes de l’agrupació de secretaries aprova da amb 
l’Ajuntament de Búger. 
 
B) Previsió dins la partida 942.462.00, l’aportació  de 10 
mensualitats a l’Ajuntament de Sineu pel servei de l’Agent 
de desenvolupament Local, d’acord amb el conveni si gnat 
entre ambdós Ajuntaments.  
 
C) Per manca de finançament per part de la Conselle ria 
d’Administracions Públiques, l’equip de Govern ha d ecidit 
no pressupostar la dotació del segon Auxiliar de Po licia 
Local per a l’any 2013. 
 
D) Uns dels condicionants del pressupost de l’any 2 012 és 
la consignació dins amortitzacions de la devolució de 
40.000 € de principal del préstec ICO, concertat el  passat 
mes de març de 2012 per import de 70.000 €, per ate ndre les 
factures pendents de pagament i evitar així la real ització 
d’un Pla d’Ajust i la intervenció més estricta per part del 
Ministeri d’Hisenda.  
 
Per altra banda, l’equip de govern municipal presen ta a 
l’aprovació del Plenari Municipal un pressupost que  té els 
trets identificatius següents: 
 
1)Component d’austeritat: Si l’any passat analitzàv em la 
situació destacant un component realista, enguany 
vertaderament podem dir que els pressuposts municip als 
tenen un clar component d’austeritat, derivat de qu e en 
relació a l’any passat s’ha produït una davallada 
d’ingressos de 85.000 €, aproximadament un – 7,3%. 

 
2)Congelació  dels Imposts i taxes municipals: Als 
Pressuposts atesa la situació dels nostres veïnats i per 
unanimitat de l’Ajuntament es va decidir congelar l ’Impost 
de Bens Immobles (IBI) per a l’any 2013, baixant el s tipus 
de gravamen. Al mateix temps, l’Impost de vehicles té la 
seva quota tributària aprovada de l’any 2004 sense cap 
tipus de variació. Al darrer plenari de novembre, p er 
unanimitat, es va aprovar un augment de la bonifica ció 
aplicable a l’Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana en els casos de transmissions de   
pares a fills, ascendents i descendents per causa d e mort.  



 
 
 
 
 
 
3)Component realista: Els ingressos s’han quantific at 
partint de les xifres de tancament dels ingressos l iquidats 
al compte general de l’any 2011 i s’ha estat molt p rudent a 
l’hora d’incrementar partides d’ingressos. 
 
4)Voluntat de mantenir els serveis bàsics: Encara q ue les 
retallades de les subvencions en matèria de promoci ó social 
i cultural per a l’any 2013 són igual de dràstiques  que 
l’any passat, aquests pressuposts mantenen, amb qua lque 
variació, els mateixos imports a programes de dinam ització 
social del nostre poble, com pot ser el Casal de jo ves, 
Biblioteca (amb 1.000 € menys per despeses d’Exposi cions, 
Concerts i activitats), Aula de música, activitats 
culturals, activitats esportives, etc. 
 
5)Reducció d’un 20% de les partides de Fira, Festes  
Patronals i Mostra de Teatre, al mateix temps que l es 
subvencions per associacions i entitats sense fi lu cratiu.  
 
6)Absència d’inversions noves: La prudència davant la greu 
situació econòmica que vivim i la situació de treso reria, 
ens obliga a no plantejar inversions d’obra nova pe r a 
l’any 2013. Dins les obres de manteniment i reparac ió es 
contempla a la partida 162.210 una quantia de 3.000  € per 
atendre la reparació de l’asfaltat del Camí des Pin aret.  
Per altra banda s’ha contemplat dins la partida 342 .210.01 
la millora de la terrassa de la piscina i tornar a salar 
les rajoles de la piscina gran.  
 
7)Manteniment de la partida destinada per atencions  
benèfiques i assistencials: La situació econòmica h a 
provocat que els serveis socials municipals hagin d ’atendre 
situacions de manca de serveis bàsics  per part de taujans 
i taujanes, per aquest motiu es manté com l’any pas sat la 
partida en 3.000 €, consolidant l’increment sofert l’any 
passat d’un augment del 260%. 
 
La situació econòmica, pressupostària i comptable d e 
l’Ajuntament està totalment controlada, si bé patim  una 
falta de liquiditat derivada davant la manca de pag ament de 
subvencions i aportacions tant de la CAIB com del C IM. 
Per tot això, es presenten uns pressuposts realiste s  i que 
volen donar cabuda a petites accions municipals, qu e puguin  



 
 
 
 
 
ser objecte de consens de tots els grups municipals . 
Algunes d’elles poden  ser: 

- La instal·lació d’un arrembador al Carrer de Sa Cos ta 
i finalització del tram del Camí des Puig. 

- Instal·lació d’un batiport al Centre Sanitari per 
millorar la climatització de local i estalviar 
energia. 

- Instal·lació de bancs al Camí de Ses Olleries, a 
proposta del grup municipal Més per Santa Eugènia. 

- Millora de la cruïlla del Carrer Josep Balaguer – 
Carrer des Puget i millora de la senyalització dels  
camins públics a proposta del grup municipal Més pe r 
Santa Eugènia.  

- Millora de trams del ferm del Camí de Ses Olleries a 
proposta del grup PSIB-PSOE. 

El portaveu del grup municipal Mes per Santa Eugèni a, vol 
en primer lloc agrair la disponibilitat del Batle i  de 
l’equip de govern en el procés informatiu i de nego ciació 
d’aquests pressuposts i que s’hagin pogut tenir en compte 
les aportacions del seu grup. Per aquest motiu el v ot del 
seu grup serà a favor de l’aprovació dels pressupos ts 
municipals.  

El portaveu del grup municipal PSIB – PSOE vol tamb é 
destacar el tarannà de l’equip de govern per a l’ap rovació 
per consens d’aquest pressuposts municipals. Si bé s’han 
acceptat i recollit les nostres aportacions, es vol  
ressenyar que el seu grup ha de mantenir el criteri  de 
seguir sol·licitant la rebaixa de l’import de les 
retribucions d’alts càrrecs de l’equip de govern co m ja han 
manifestant en aquesta legislatura i per aquest mot iu el 
seu vot serà d’abstenció.   

 
Una vegada realitzats els canvis el pressupost qued a 
quadrat i equilibrat.  
 
Import total pressupost corporació 2013 : 1.156.468 ,35 €,   
essent el resum el següent: 
 
 
 



 
 
 
 
 

INGRESSOS 
 
Capítol           Denominació                   Eur os 
 
  1       Imposts directes                    463.5 00,00 
  2       Imposts indirectes                   30.0 00,00 
  3       Taxes i altres ingressos            286.4 47,00  
  4       Transferències corrents             355.3 32,35  
  5       Ingressos patrimonials               20.8 00,00  
  7       Transferències de capital               3 88,00  
  9       Passius financers                         1,00 
 
                          SUMEN INGRESSOS   1.156.4 68,35    
 
 
 

DESPESES 
 
Capítol           Denominació                   Eur os 
 
   1      Despeses de personal                414.4 71,79 
   2      Despeses de béns i serveis          424.2 37,50  
   3      Despeses financeres                   2.9 67,25  
   4      Transferències corrents             212.5 51,90 
   6      Inversions reals                     27.0 95,83  
   9      Passius financers                    75.1 44,08 
 
                          SUMEN DESPESES    1.156.4 68,35    
 
 
Sotmesa la proposta d’aprovació del Pressupost Gene ral de 
la Corporació per a l’any 2013 que conté a més les bases 
d’execució del pressupost, la plantilla de personal  i les 
retribucions del personal, és aprovat amb el vot de l Sr. 
Batle i dels quatre regidors pertanyents al grup de l Partit 
Popular, i els dos regidors del grup municipal Més per 
Santa Eugènia, i el regidor del grup municipal P.S. O.E. 
s’abstèn. 
 
APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL DE LA PUBLICITAT 
DINÀMICA.- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual vist 
l’informe de Secretaria-Intervenció, el dictamen fa vorable 
emès per la Comissió Informativa General emès en la  seva 
reunió del passat dia 15 de gener, proposa al Ple: 



 
 
 
 
 
    

1)  Aprovar inicialment l’ordenança municipal de 
publicitat dinàmica, que s’acompanya com annex en 
aquesta acta formant part integrant de la mateixa. 

 
2)  Exposar al públic l’esmentada ordenança per un term ini 

de trenta dies a efectes de reclamacions, en el cas  de 
que no es presentin, l’acord d’aprovació inicial 
s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat 
d’adoptar un nou acord. 

 
Sotmesa a votació l’aprovació inicial de l’ordenanç a fiscal 
reguladora de la taxa per realització de l’activita t de  
publicitat dinàmica, la mateixa és per unanimitat d els 
assistents. 
 
MODIFICACIÓ BASES REGULADORES CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A 
ENTITATS SENSE FI LUCRATIU.- Pren la paraula el Sr. Batle, 
el qual vist l’informe de Secretaria-Intervenció, e l 
dictamen favorable emès per la Comissió Informativa  General 
emès en la seva reunió del passat dia 15 de gener, proposa 
al Ple:  
    

1)  Aprovar inicialment la modificació de les bases 
reguladores de la concessió de subvencions a entita ts 
sense fi lucratiu, que s’acompanya com annex en 
aquesta acta formant part integrant de la mateixa. 

 
2)  Exposar al públic les esmentades bases per un termi ni 

de trenta dies a efectes de reclamacions, en el cas  de 
que no es presentin, l’acord d’aprovació inicial 
s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat 
d’adoptar un nou acord. 

 
Sotmesa a votació l’aprovació inicial de la modific ació de 
les esmentades bases, la mateixa és aprovada per un animitat 
dels assistents. 
 
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ÚS DE LA VIA PÚ BLICA 
AMB LA INSTAL·LACIÓ DE TAULES, CADIRES, MOBILIARI I  
MERCADERIES.- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual vist 
l’informe de Secretaria-Intervenció, el dictamen fa vorable 
emès per la Comissió Informativa General emès en la  seva 
reunió del passat dia 15 de gener, proposa al Ple:  



    
 
 
 

1)  Aprovar inicialment l’ordenança municipal regulador a 
de l’ús de la via pública amb la instal·lació de 
taules, cadires, mobiliari i mercaderies, que 
s’acompanya com annex en aquesta acta formant part 
integrant de la mateixa. 

 
2)  Exposar al públic l’esmentada ordenança per un term ini 

de trenta dies a efectes de reclamacions, en el cas  de 
que no es presentin, l’acord d’aprovació inicial 
s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat 
d’adoptar un nou acord. 

 
Els portaveus dels grups municipals de Mes per Sant a 
Eugènia i PSIB – PSOE estan d’acord amb línies gene rals amb 
la redacció de l’ordenança, si bé durant l’exposici ó 
pública de la mateixa l’estudiaran més detingudamen t, per 
si cal  fer-li aportacions per millorar-la.  
 
Sotmesa a votació l’aprovació inicial de l’ordenanç a 
municipal reguladora de l’ús de la via pública amb la 
instal·lació de taules, cadires, mobiliari i mercad eries  
la mateixa és aprovada per unanimitat dels assisten ts. 
 
APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I OBRES.- Pren la paraula el 
Sr. Batle, el qual vist el dictamen favorable emès per la 
Comissió Informativa General del passat dia 15 de g ener, i 
vists els informes de Secretaria-Intervenció, propo sa al 
Ple:     
 

-  Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenan ça 
fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, quedant l’actual ordenança de 
la següent manera: 

 
Modificació Article 3r. 
 
Afegir els següents tipus de gravamens: 
 
-Per obres entre 120.001 a 360.000           3,3 % 
 
-Per obres superiors a 360.001               3,6 % 
  
Els portaveus dels grups Més per Santa Eugènia i PS IB – 
PSOE les sembla bé aquesta actualització de la  



 
 
 
 
 
progressivitat de l’impost, perquè creuen que qui m és té o 
pot ha de contribuir més al sosteniment dels servei s 
públics.  
 
Sotmesa a votació la proposta d’aprovació provision al de la 
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’I CO, la 
mateixa és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
MOCIÓ GRUP MUNICIPAL MÉS PER SANTA EUGÈNIA “MILLORE S A LA 
XARXA VIÀRIA A SANTA EUGÈNIA”.- El regidor i portaveu del 
grup municipal Més per Santa Eugènia, Sr. Antoni Co ll 
Ballester, dóna lectura a la següent Moció:  
 
Exposició de motius: 
 
Millores a la xarxa viària a Santa Eugènia 
 
Les carreteres que estan dins el terme municipal de  Santa 
Eugènia tenen diferents punts negres que necessiten  
millores. 
 
Aquestes carreteres són competència del Consell de 
Mallorca. Aquest està duent obres de millora a dife rents 
carreteres de Mallorca, i els mitjans de comunicaci ó 
publiquen que el Govern de Madrid envia al Consell motls de 
doblers per a invertir en carreteres. 
 
A la carretera de Sineu al creuer amb Son Escaliva hi ha 
molts d’accidents i de certa gravetat, el que fa 
imprescindible fer-hi les millores necessàries perq ue no 
passi. Al tram de carretera entre Ses Olleries i el  Camp 
d’en Sec és molt habitual veurer-hi caminar molta g ent, amb 
el perill que comporta per a la gent. L’espai de la  cuneta 
es podia aprofitar per fer-hi un passeig per a cami nar amb 
seguretat. Sortint de Portocristo direcció Cala Mil lor hi 
ha un passeig per donar seguretat als vianants, és 
carretera del Consell de Mallorca i és un bon exemp le per a 
desenvolupar a la nostra carretera. 
 
L’encreuament de la carretera de Santa Eugènia amb la de 
Sencelles és problemàtic, cada cert temps hi ha veh icles 
que no el veuen i acaben atravessant la carretera i  
accidentant-se a la paret de l’altra costat. 
 



 
 
 
 
 
La carretera que atravesa el municipi té certes man cances. 
Venint desde Santa Maria el primer reductor de velo citat 
està ubicat molt endins del municipi, el reductor h auria 
d’estar abans de la primera casa que és on comença el nucli 
urbà. La reducció de velocitat ha de començar a Vin ya 
Taujana. A la mateixa carretera el tram de voravia comprés 
entre el carrer Josep Balaguer i el carrer Major no  és 
transitable per a vianants amb mobilitat reduïda. E s 
imprescindible l’ampliació d’una de les voravies 
convertint-la amb accessible i sense barreres 
arquitectòniques. Ampliant uns 20 cm la voravia el vehicles 
passarien igual i un cotxet de recent nat podria an ar per 
damunt la voravia igual que una cadira de rodes... 
 
A la mateixa carretera el creuer de Josep Balaguer amb el 
carrer Puget necessita millorar, la voravia no cont inua cap 
al carrer Puget fent que els vehicles voltin molt a prop de 
la vorera posant en perill els vianants. El pas de vianants 
pot esser millorat amb una illeta per donar-nos seg uretat. 
 
Són millores de poc cost econòmic però de molta imp ortància 
com a municipi. 
 
Per tot això, proposam que el Ple de l’Ajuntament d e Santa 
Eugènia adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
L’Ajuntament de Santa Eugènia demana al Consell de Mallorca 
que dugui endavant el més prest possible aquestes m illores 
proposades. 
 
Sotmesa a votació l’esmentada moció, la mateixa és aprovada 
per unanimitat dels assistents. 
 
 
PRECS I PREGUNTES.- El regidor Sr. Antoni Coll formula els 
següents precs i preguntes: 
 
1r.- Prega que per part de l’Ajuntament es pugui fe r un 
recull de les gloses que els participants de les ca rrosses 
de Sant Antoni cada any llegeixen en el moment de l es 
beneïdes. El seu grup municipal, pensa que es podri a pensar 
posteriorment en editar-les en el programa del prop er any o  



 
 
 
 
 
arxivar-los per tenir conservada una part de la tra dició 
oral del nostre poble.  
El Batle accepta i valora el prec. 
 
2n.- Prega que es pugui preveure durant l’acte del Play-
Back de les properes festes patronals, avançar l’en trega de 
premis de la secció infantil del concurs, perque no  hagin 
d’esperar al final de l’acte. 
El Batle accepta el prec. 
 
3r.- Voldria demanar en quin moment procesal es tro ba la 
demanada del Caminet de Ses Coves. 
El Batle contesta que en aquest moment hi ha suspes a la 
tramitació del procediment, perquè s’està negociant  amb la 
representació dels senyors Crozier – Dupin la legal izació 
de la seva construcció i l’acord de reconeixement d e la 
titularitat pública i l’obertura del tram del Camin et de 
Ses Coves que passa per dins la seva propietat. 
Posteriorment es parlaria amb la representació dels  senyors 
Main que també estan disposats a negociar un acord amistòs. 
En definitiva hi ha voluntat i s’està fent feina pe r 
arribar a una solució de les 3 parts per via extraj udicial. 
 
El regidor del grup PSIB-PSOE, no en formula. 
 
I sense haver més assumptes a tractar el President aixeca 
la sessió essent les disset hores, de tot el qual c om a 
Secretari-acctal., estenc l’acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER REALITZACIÓ DE 
L'ACTIVITAT DE PUBLICITAT DINÀMICA 
 
FONAMENT LEGAL 
 
Article 1. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133 .2 i 142 
de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/ 1985, de 
2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 1 5 a 19 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, p el qual 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les  
Hisendes Locals, l'Ajuntament de Santa Eugènia esta bleix la 
Taxa per realització de l'activitat de publicitat d inàmica, 
que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes 
de la qual atenen al previngut en l'article 57 del citat 
Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
FET IMPOSABLE 
 
Article 2. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitam ent 
especial que té lloc per la 
utilització privativa o aprofitament especial que d erivi de 
la realització de l'activitat de publicitat dinàmic a. 
 
SUBJECTE PASSIU 
 
Article 3. 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de 
contribuents, les persones 
físiques al favor de les quals s’atorguin les llicè ncies i 
autoritzacions per gaudir de l’aprofitament especia l. 
 
RESPONSABLES 
 
Article 4. 
 
Seran responsables els que es determinin per la Lle i 
General Tributària i restant normativa que sigui 
d’aplicació. 
 



 
 
 
 
 
BENEFICIS FISCALS 
 
Article 5. 
 
1.- Queden exemptes i per tant tindran una bonifica ció del 
100% les empreses que paguin la taxa de residus al municipi 
de Santa Eugènia. 
2.- Tindran una bonificació del 100% quan els sol·l icitants 
siguin ONG o entitats sense ànim lucratiu inscrites  en el 
registre d’entitats, i el contingut de la publicita t siguin 
les seves pròpies activitats, sense caràcter comerc ial. 
3.- Totes les empreses tindran una bonificació del 20% quan 
la publicitat que es reparteixi sigui amb paper rec iclat 
amb el corresponent segell. 
4. També s'exceptuen del pagament de la present tax a a les 
Administracions Públiques pels aprofitaments inhere nts als 
serveis públics de comunicacions que explotin direc tament i 
per aquells serveis relacionats amb la seguretat ci utadana 
o la defensa nacional. 
5. Als efectes d’aquesta ordenança, queden exemptes  
d’aquesta taxa la publicitat dels sindicats i els p artits 
polítics. 
 
QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
Article 6. 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança  serà la 
fixada en la tarifa continguda en l’apartat següent : 
 
1.-   Sol·licitud llicència: 20 €  
2.-   Autoritzacions:  

- Per publicitat dinàmica en suport de paper o cartró  40 
€ 

- Per publicitat dinàmica quan incorpori sobres 
plastificats o altres materials que no siguin paper  o 
cartró 80 €. 

 
Aquesta quota implica el repartiment al cas urbà de  Santa 
Eugènia, Ses Olleries, Ses Alqueries i Ses Coves, q uedant 
prohibit repartir en zona rústica. 
 
 
MERITACIÓ 



 
 
 
 
 
Article 7. 
 
La taxa es meritarà: 

- Per sol·licitud de llicència en el moment de la sev a 
concessió. 

- Per autoritzacions: En el moment de la comunicació de 
l’inici de l’activitat per part del responsable 
titular de la llicència. 

 
PERÍODE IMPOSITIU 
 
Article 8. 
 
1. Les llicències caducaran automàticament en la da ta del 
seu venciment, i en qualsevol cas a l’ any de la se va 
concessió. En cas que el subjecte passiu vulgui ren ovar-la 
haurà de realitzar una nova sol·licitud. 
 
RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS 
 
Article 9. 
 
1. Els sol·licitants hauran d’acompanyar al seu esc rit de 
sol·licitud de llicència la documentació que preveu  
l’ordenança regulatòria de la publicitat dinàmica. 
 
2.- Una vegada concedida la llicència, s’han de tra mitar 
prèviament a l’Ajuntament la corresponent autoritza ció pel 
dia en concret de repartiment.  
 
2. Així mateix hauran de realitzar el dipòsit previ  de les 
tarifes en la Tresoreria Municipal d’acord amb el q ue 
disposa l'article 26.1.a) del RDL 2/2004, en el mom ent de 
sol·licitar la corresponent autorització.  
 
INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 10. 
 
1. Les autoritzacions tindran caràcter personal i n o podran 
ser cedides o subarrendades a tercers. L'incomplime nt 
d'aquest aspecte portarà aparellada l’anulació de l a 
llicència. 
 



 
 
 
 
 
2.  No es consentirà la realització de l'activitat 
recollida en la present ordenança fins que l'intere ssat no 
hagi obtingut la corresponent llicència. L'incompli ment 
d'aquest mandat podrà donar lloc a la no concessió de la 
llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les 
sancions i recàrrecs que siguin aplicables. 
 
3. Les infraccions i sancions en matèria tributària  es 
regiran pel que es disposi a la  Llei 5/ 1997, de 8   de 
juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmic a   a 
les  Illes Balears, l’ordenança municipal de public itat 
dinàmica i la Llei General Tributària, la seva norm ativa de 
desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió,  
Inspecció i Recaptació aprovada per l'Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva 
publicació en el BOIB,en els termes previstos en l’ article 
17.4 del RDL 2/2004. La seva vigència es mantindrà fins que 
s’acordi la seva modificació o derogació expressa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ÚS DE LA VIA PÚ BLICA 
AMB LA INSTALLACIÓ DE TAULES, CADIRES, MOBILIARI I 
MERCADERIES. 
 
TITOL PRIMER. - DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.- Objecte i àmbit d’aplicació. 
 
La present Ordenança té per objecte establir el règ im 
jurídic al qual s’ha de sotmetre l’aprofitament i ú s de 
terrenys dintre del terme municipal de Santa Eugèni a, de 
domini públic o de titularitat privada, mitjançant la seva 
ocupació temporal amb mobiliari, mercaderies, vetll adors, 
taules, cadires i ombrelles, que constitueixin comp lement 
de l’activitat que es ve exercint en comerços, bars  i 
restaurants. 
 
Art. 2.- Definicions. 
 
A l’efecte de la present Ordenança: 
S’entendrà en general per terrassa, aquella zona de  sòl de 
domini públic o privat, susceptible d’aprofitaments  
relacionats amb activitats pròpies dels comerços, b ars i 
restaurants, mitjançant la col·locació de mobiliari , 
mercaderies, vetlladors, taules, cadires i ombrelle s, com 
zona d’extensió o ampliació de l’activitat que s’ex erceix 
dintre d’aquests establiments.  
Aquestes instal·lacions tindran en tot cas caràcter  
temporal. 
 
S’entén com vetllador el conjunt format per una tau la i 
fins a quatre cadires. La dimensió de la taula haur à 
d’ésser com a màxim de 70 per 70 centímetres o fins  a 70 
centímetres de diàmetre, de manera que l’ocupació n o superi 
els 4 metres quadrats per vetllador (2m x 2m.). 
 
S’entén per via pública els carrers, places, passei gs, 
passatges, etc., que estiguin oberts al lliure tràn sit. 
S’entén per mobiliari, la instal·lació de jardinere s, 
arbusts, taules, cadires, ombrel·les, suports per 
bicicletes, mobles auxiliars o elements similars. 
 
S’entén per mercaderies, els articles de consum i o bjectes 
disposats per a la seva venda. 



 
 
 
 
 
 
Art. 3.- Prescripció general. 
 
Cal sol·licitar i disposar d’autorització municipal  per a 
la instal·lació i col·locació de mercaderies, parad es, 
vetlladors i terrasses a la via pública. 
L’Ajuntament atorgarà la llicència municipal a qui ho 
sol·liciti i reuneixi els requisits necessaris per a la 
concessió, prèvia comprovació dels serveis municipa ls. 
Amb caràcter general les instal·lacions se subjecta ran a 
les prescripcions que es refereix la present Ordena nça 
quant a la seva ubicació, règim de distàncies i pro tecció 
de l’entorn urbà, no permetent-se col·loca  a l’ent orn o a 
les proximitats, estructures, talla vents, plàstics  o 
qualsevol altre element que pugui dificultar el trà nsit de 
persones o pugui suposar un dany de les condicions 
estètiques, això sense perjudici 
que si el mitjà urbà ho possibilita, es pugui reali tzar una 
instal·lació amb materials de la qualitat adequada,  que 
haurà d’obtenir la corresponent llicència municipal  segons 
la normativa urbanística. 
 
Art. 4.- Beneficiaris. 
 
Les instal·lacions temporals definides en la presen t 
Ordenança s’autoritzaran a les persones titulars 
d’establiments amb la corresponent llicència d’ober tura que 
habiliti per a l’exercici de l’activitat comercial,  en 
immobles o locals, sempre que l’establiment suporti  
l’exercici de l’activitat que es pretén exercir amb  
incidència en la via pública i quan la normativa es tatal, 
autonòmica o local no s’hi oposi. 
La llicència d’ocupació del domini públic amb terra sses i 
vetlladors, no comportarà la consolidació de cap dr et a qui 
en sigui persona 
titular. Per causes d’obres, actes especials o fest ius, 
circumstancies imprevistes o sobrevingudes, en qual sevol 
moment, l’Ajuntament 
podrà reduir-la o deixar-la sense efecte, sense cap  dret a 
indemnització. 
 
Les persones titulars de les autoritzacions vindran  
obligats al pagament de les taxes fixades en la 
corresponent ordenança fiscal. 



 
 
 
A partir del tercer dia, quan per causes impreviste s que 
afectin a béns municipals s’haguessin de reduir o l levar 
les terrasses, l’Ajuntament aplicarà el descompte 
corresponent, prèvia petició de la persona afectada . 
L’ajuntament valorarà a l’efecte de l’atorgament, d enegació 
o retirada de la corresponent autorització, el poss ible 
comportament infractor de la persona sol·licitant, les 
queixes veïnals raonades, els informes motivats del s 
serveis municipals competents, així com totes aquel les 
circumstàncies d’interès general. 
 
Art. 5.- Obligacions fiscals. 
 
Els aprofitaments objecte de la present Ordenança e staran 
subjectes al pagament de les taxes establertes en l es 
respectives ordenances fiscals, en funció del tipus  
d’aprofitament i altres criteris en elles contingut s. 
a) L’ocupació de terrenys de domini públic municipa l se 
subjectarà al pagament de la taxa establerta per 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupac ió de la 
via pública . 
b) L’ocupació de terrenys de propietat privada amb 
incidència a la via pública se subjectarà, al pagam ent de 
la taxa establerta per l’ordenança fiscal correspon ent, 
reguladora de les taxes d’activitats. 
S’assimila al present suposat els aprofitaments de terrenys 
de propietat privada amb servitud d’ús públic. 
 
TITULO II. - DE LES INSTALLACIONS 
 
Art. 6.- Condicions d’ubicació. 
 
Les instal·lacions, hauran de complir les següents 
condicions: 
 
Condicions generals. 
 
La col·locació de mercaderies, mobiliari, vetllador s, 
taules, cadires i ombrelles en les vies públiques, en tot 
cas haurà de respectar el dret i l’ús comú general 
preferent de les mateixes. En conseqüència no supos arà 
obstacle per el pas de vianants, ni podrà perjudica r la 
seguretat d’aquests o del trànsit de vehicles. 
L’Ajuntament denegarà la sol·licitud d’instal·lacio ns 
temporals en qualsevol dels següents supòsits: 
 



 
 
 
 
• Que dificulti el pas o la seguretat de vianants o  l’ús 
d’equipaments i/o mobiliaris urbans (bancs, fonts, cabines 
telefòniques, etc.). 
• Que suposi perjudici per a la seguretat viària 
(disminució de la visibilitat, distracció per al co nductor 
o conductora) o dificulti sensiblement el trànsit. 
• Que pugui incidir sobre la seguretat (evacuació) dels 
edificis i locals pròxims. 
 
El número de taules i cadires que es podran autorit zar i 
els espais que podran ser ocupats, es determinarà i  
senyalitzarà per part dels Serveis Tècnics Municipa ls en 
cada cas concret, tenint en compte les dimensions d e la 
façana del local en qüestió, així com el lloc i l’e spai del 
emplaçament. 
 
A l’efecte del còmput de la superfície d’ocupació 
s’entendrà que una taula amb 4 cadires ocupa 4 metr es 
quadrats (2m x 2m). 
 
S’autoritzarà la col·locació d’ombrelles fàcilment 
desmuntables, que no suposi impediment pel pas de v ianants, 
que tinguin com a màxim un diàmetre de 3 metres o 
superfície equivalent i subjectes mitjançant una ba se de 
suficient pes, de manera que no suposi perill per a ls 
vianants. 
 
Sempre es deixarà un pas mínim de 0,90 metres, lliu re 
d’obstacles per els vianants. En determinats casos previ 
informe dels Serveis Tècnics Municipals, a petició del 
establiment interessat, atenent a hàbits i costums i 
absència de queixes raonades, es podrà autoritzar u na 
ocupació amb una reserva d’espai mínim de pas de 0’ 70 
metres. 
 
1. En carrers: 
Les terrasses se situaran a l’espai de la vorera al  
capdavant de façana dels establiments respectius i 
l’ocupació no podrà sobrepassar el 40% de l’amplàri a del 
carrer, si bé es podran autoritzar terrasses enfron t de 
l’establiment, previ informe favorable dels Serveis  Tècnics 
municipals.  
Per a la seva ubicació excedint de la línia de faça na 
s’haurà d’acreditar a més del compliment de totes l es  
 



 
 
 
condicions contingudes en aquest article, la no afe cció als 
establiments enfront dels quals es pretengui col·lo car. 
 
2. En places: 
Únicament s’autoritzarà la col·locació de vetllador s a 
establiments amb façana a la plaça o accés públic d es 
d'ella. L’espai de la plaça susceptible d’utilitzac ió per a 
les terrasses, respectant les condicions generals d alt 
expressades, en cap cas excedirà del 40% de la supe rfície 
vianant total i es distribuirà entre tots els sol·l icitants 
en funció del seu nombre i dels vetlladors sol·lici tats, en 
consideració conjunta. 
 
3. Opció d’ocupació entre vorera i calçada: 
En els casos que es pogués optar entre col·locar ta ules en 
vorera o calçada (en places d’aparcament), com a re gla 
general haurà d’ocupar-se 
preferentment la vorera, si bé l'Ajuntament es rese rva el 
dret a decidir , en funció de les circumstàncies, e l lloc 
més convenient en cada cas. 
 
4. Ocupació amb taules i cadires a la calçada, damu nt 
aparcaments. 
L’ajuntament, a través del Servei Tècnic Municipal,  podrà 
dictar les instruccions complementàries que estimi 
oportunes per raons de tràfic, en desenvolupament d ’aquesta 
norma de l’ordenança, modificant fins i tot les dim ensions 
de la terrassa. No obstant això i previ a la llicèn cia, 
serà imprescindible un informe de la Policia Local,  
indicant que es compleixen les condicions exposades  en el 
punt 5 de l’article 6 d’aquesta normativa, per a 
instal·lacions d’aquest tipus. 
5. Amplària i longitud de la zona d’ocupació a la c alçada. 
L’amplària no excedirà en cap cas de 2 metres, ni d e la 
línia d’aparcament en els carrers que aquest es tro bi 
senyalitzat horitzontalment, deixant sempre un míni m de 3 
metres de carril lliure en carrers de circulació ro dada de 
sentit únic. La longitud tampoc excedirà en cap cas  la 
façana de l’establiment. 
 
Art. 7.- Condicions d’ordre estètic, higiènic, de n eteja i 
ornat. 
 
1. L'Ajuntament en determinades zones del poble que  tinguin 
acreditat valor artístic i monumental, o que per la  seva 
 



 
 
 
 
  
especial rellevància ciutadana així ho exigeixi la Comissió 
Tècnica pertinent, podrà imposar la prohibició que els 
elements autoritzats incorporin missatges publicita ris. 
Igualment l'Ajuntament podrà denegar la sol·licitud  
d’instal·lació quan resulti inadequada o discordant  amb 
l’entorn des de l’òptica d’una adequada estètica ur bana. 
 
2. A fi d’arribar a determinats objectius d’estètic a i 
imatge urbanes en espais o zones d’especial signifi cació, 
podran establir-se convenis amb les entitats explot adores 
de les terrasses en els quals es contingui el compr omís de 
millora de la qualitat, disseny i materials dels mo biliaris 
integrants de tots els vetlladors a instal·lar en l a zona 
que es consideri. 
 
A aquest efecte, hauran d’adoptar-se les mesures 
necessàries per a mantenir neta la terrassa i el se u 
entorn, disposant dels corresponents elements de re collida 
i emmagatzemant de tots els residus que poguessin g enerar-
se, dipositant-los en contenidors i no abandonant-l os a la 
via pública. Sent la persona titular de la terrassa  
responsable de la neteja dels residus que s’hi gene rin. 
 
Art. 8.- Condicions de seguretat. 
 
- En general 
Hauran d’efectuar-se ancoratges en el paviment en t ots 
aquells elements que siguin susceptibles de desplaç ar-se o 
caure, evitant així possibles danys a vianants. 
 
- En zona d’ocupació de calçada. 
 
Com a mesura de seguretat, en les vies de circulaci ó amb 
ocupació de calçada i/o aparcament, es col·locaran 
jardineres, sempre que l’informe de la Policia Loca l així 
ho aconselli. 
 
Els vetlladors i terrasses podran instal·lar-se prè via 
obtenció de la llicència municipal, durant el perío de 
comprès entre l’ 1 de gener al 31 de desembre. La l licència 
es podrà concedir anual, mensual o diària. 
 
 
 



 
 
 
Tots els elements del mobiliari urbà que componen l a 
terrassa que s’instal·lin fora del període autoritz at, 
hauran de ser retirats, de manera que, al concloure  la 
jornada autoritzada, quedi absolutament buit el ter reny 
públic cedit per a la ubicació de la terrassa. El 
incompliment d’aquestes prescripcions podrà donar l loc a la 
suspensió de la llicència. 
 
Art. 10.- Horari d’exercici. 
 
La instal·lació de mobiliari, vetlladors, taules ca dires i 
ombrelles quedarà subjecta al següent horari: 
 
a) L’horari d’obertura serà a les 08.00 h. del matí . 
b)L’horari de tancament serà: 
- De diumenge a dijous, ambdós inclosos, fins a les  23.00 
hores. 
- Els divendres, dissabtes i revetlles de dies fest ius fins 
a la 1.30 hores. 
 
En cap cas l’horari establert en aquesta ordenança habilita 
per a excedir de l’horari màxim d’obertura que 
l’establiment tingui autoritzat. 
No obstant això i quan concorrin raons d’alteració de la 
pacífica convivència o de molèsties als veïnats, 
l’ajuntament podrà reduir per a determinades zones l’horari 
anterior i/o el nombre d’instal·lacions, fent compa tible 
els interessos del dret general al descans i el dre t 
particular dels propietaris dels establiments.. 
 
TITULO III. - OBLIGACIONS I PROHIBICIONS 
 
Art. 11.- Prohibicions de col·locació d’elements di ns les 
terrasses de domini públic o de titularitat privada : 
 
- Es prohibeix la col·locació a les terrasses de ca rpes,  
geleres, màquines expenedores de productes, màquine s de 
jocs, màquines de menjar preparat i similars. 
- No es permetrà la col·locació de taulells o altre s 
elements de servei per a la terrassa a l’exterior, havent 
de ser atesa des del propi local. 
- No es permetrà emmagatzemar o apilar productes o 
materials al costat de terrasses amb vetlladors aix í com 
residus propis de les instal·lacions, tant per raon s 
d’estètica, com d’higiene i salut pública. 
 



 
 
 
 
- Es prohibeix la col·locació de cartells mòbils, p issarres 
i altres elements no autoritzats amb la llicència.  
 
Art. 12.- Obligacions. 
 
Serà obligació de la persona titular de la llicènci a 
d’ocupació, l’estricta observació de les condicions  
especificades de la present Ordenança en la llicènc ia 
atorgada. 
- El manteniment de les terrasses i cadascun dels e lements 
que les componen en les degudes condicions de netej a, 
seguretat i ornat. La zona ocupada per la terrassa,  s’haurà 
de mantenir en permanent estat de neteja. Correspon  a la 
persona titular de la llicència la neteja de la sup erfície 
ocupada. 
- Serà objecte de contínua vigilància per part de l a 
persona titular de l’activitat, la no alteració de les 
condicions d’ubicació dels elements autoritzats i l a 
reserva permanent del pas, tal com figura en la lli cència 
concedida. 
- La llicència per a l’exercici de l’activitat en l a que 
s’indica el nombre de vetlladors i/o ombrelles auto ritzats, 
els metres d’ocupació i la seva col·locació concret a, 
s’haurà de tenir en tot moment en lloc visible. 
- La persona titular de la llicència haurà de prese ntar 
document acreditatiu de la pòlissa de responsabilit at civil 
i estar al corrent de pagament de la mateixa, de 
l’establiment i de la terrassa en conjunt. 
 
TITULO IV. – REGIM JURÍDIC 
 
Art. 13.- Tramitació de les peticions de llicències . 
 
Les ocupacions temporals de terrenys definides en l ’article 
1 de la present Ordenança, es subjectaran en tot ca s a 
prèvia llicència municipal, que es concediran excep te el 
dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
Les llicències es podran sol·licitar amb l’antelaci ó 
suficient, en qualsevol moment i hauran d’ésser ren ovades 
per terminis anuals, mensuals o diaris. 
 
Art. 14.- Període d’ocupació. 
 
 
 



 
 
 
 
Les llicències d’ocupació de la via pública amb mob iliari, 
mercaderies, vetlladors, taules, cadires i/o ombrel les, es 
concediran pels períodes 
sol·licitats i autoritzats entre el 1 de gener i el  31 de 
desembre. 
 
Art. 15.- Documentació. 
 
1. En les instàncies haurà de fer-se constar de for ma 
detallada el següent: 
• Si l’emplaçament proposat és espai de domini públ ic o 
privat. 
• Plànol a escala, per duplicat, en el qual es cons ignin 
els costats de la figura geomètrica que adopti la p orció de 
terreny a ocupar i situació en relació amb l’establ iment 
que serveix, amb indicació dels elements de mobilia ri, 
classe, naturalesa, nombre, dimensions i col·locaci ó 
d’aquests. 
• S’indicarà la vorera i calçada existent, els elem ents 
existents en la via pública, tal com arbres, semàfo rs, 
papereres, fanals, armaris d’instal·lació de servei s 
públic, bancs i qualssevol altres que permetin conè ixer 
l’espai lliure existent per a fer-ho compatible amb  la 
resta d’usos permesos en la via pública amb la inst al·lació 
sol·licitada. 
• Fotocòpia de la llicència d’obertura de l’establi ment. 
• Últim rebut pagat de l’Impost sobre Béns Immobles . 
• Fotografia de la façana del local i de la zona on  es 
pretén instal·lar mobiliari, mercaderies, taules, c adires, 
etc. descrit en aquesta Ordenança. 
 
2. Sense perjudici de l’obligació jurídica de resol dre, la 
no contestació de la petició en el termini de 3 mes os, 
suposarà la seva desestimació als efectes de la 
interposició dels corresponents recursos. 
 
Art. 16.- Condicions generals de la llicència. 
 
1. La llicència, s’atorgarà a qui ostenti la titula ritat de 
la llicència d’obertura de l’establiment. Aquesta l licència 
s’entendrà com complementària a la de l’establiment , pel 
que podran ser objecte d’inspecció conjunta o separ ada, 
afectant la decisió municipal a tot el conjunt o so lament a 
la part corresponent a la terrassa. 
 



 
 
 
 
 
2 . La llicència no podrà ser arrendada, sot arrend ada, ni 
cedida directa o indirectament en tot o en part. 
 
3. Per circumstàncies imprevistes o sobrevingudes 
d’urbanització, així com d’implantació, supressió o  
modificació de serveis públics, l’Ajuntament mitjan çant 
resolució motivada podrà revocar la llicència conce dida 
sense dret a indemnització alguna. Igual facultat a rribarà 
en cas que de l’activitat autoritzada es derivin mo lèsties 
greus per al tràfic, per als vianants, quan es prod ueixin 
queixes o reclamacions per part dels veïns degudame nt 
acreditades o denúncies de Policia Local per molèst ies de 
sorolls i per pertorbació del descans nocturn. 
 
4. Igualment podrà requerir-se la retirada temporal  de les 
terrasses amb motiu d’esdeveniments i obres municip als, pel 
temps que sigui necessari, sense dret a indemnitzac ió 
alguna. 
 
 5. El fet d’haver estat persona titular de llicènc ia en 
períodes anteriors no genera per a la persona inter essada 
dret algun en posteriors peticions, ni vincula quan t al 
nombre d’elements autoritzats. 
 
6 . La llicència d’ocupació de via pública s’entén sense 
perjudici de l’existència de totes aquelles autorit zacions 
i llicències que siguin exigibles a l’establiment p er a 
l’exercici de l’activitat de conformitat amb la nor mativa 
en vigor. 
 
TITULO V. - REGIM SANCIONADOR 
 
Art. 17.- Classificació de les infraccions. 
 
Les infraccions de les normes contingudes en la pre sent 
Ordenança es classifiquen en: lleus, greus i molt g reus. 
1.Faltes lleus: 
•a) La instal·lació d’una terrassa mancant de la pr eceptiva 
llicència municipal sent susceptible de legalitzaci ó. 
•b) L’ocupació de major superfície de d’autoritzada  en 
menys d’un 30%. Aquest percentatge es calcularà sob re 
l’ocupació autoritzada. 
 
 



 
 
 
 
•c) La vulneració del règim horari disposat per l’a rticle 
10. 
•d) Ocupar la via pública fora del espai i del perí ode 
autoritzat en la llicència. 
•e) L’alteració en les condicions de la instal·laci ó 
especificada en la llicència. 
•f) L’incompliment amb la retirada d’elements prohi bits 
existents a una terrassa, que no estiguin autoritza ts per 
llicència municipal.  
•g) Tot incompliment d’obligacions i vulneració de 
prohibicions establert en la present Ordenança no 
qualificat expressament com falta greu. 
 
2. Faltes greus: 
•a) La instal·lació d’una terrassa mancant la prece ptiva 
llicència municipal i sense possibilitat de legalit zar-la, 
per contravenir les condicions conformement a les q uals es 
concedeixen aquest tipus d’instal·lacions. 
•b) La reiteració per dues vegades en la comissió d e faltes 
lleus. 
•c) L’ocupació de major superfície de d’autoritzada  en més 
d’un 30% calculada sobre el nombre de vetlladors 
autoritzats. 
• d) L’alteració en les condicions de la instal·lac ió 
especificada en la llicència, quan d’això es derivi  greu 
perjudici per al interès públic o per a tercers. 
 
3.Faltes molt greus: 
• a) La reiteració en tres faltes greus. 
 
Art. 18.- Sancions. 
 
L’incompliment de les prescripcions establertes en la 
present Ordenança, serà constitutiu d’una infracció  i 
determinarà, prèvia instrucció del corresponent exp edient 
sancionador, la imposició de les següents sancions que en 
cap cas hauran de ser inferiors al benefici econòmi c que la 
infracció hagi suposat per a la persona infractora.  
• Faltes lleus: Amb multa de fins a 450 euros. 
• Faltes greus: Amb multa de fins a 900 euros. 
• Faltes molt greus: Amb multa de fins 1.500 euros i 
revocació de la llicència concedida. 
 
Art. 19.- Compatibilitat de les sancions. 
 



 
 
 
 
 
1. La sanció és compatible i independent de la 
legalització, si procedís, i del pagament del preu públic i 
recàrrecs que procedeixin per l’aprofitament no aut oritzat. 
2. Igualment, si la inspecció comprovés que s’està 
realitzant major aprofitament de l’autoritzat, al m arge del 
que resulti de l’expedient sancionador pertinent i que 
s’obligui a la persona interessada a ajustar la lli cència a 
les condicions a les quals li va ser atorgada, es p rocedirà 
a liquidar la taxa relativa a l’excés d’ocupació d’ espai 
públic que correspongui al període que s’ha manting ut la 
instal·lació no autoritzada. 
3. No es computarà com infracció continuada la comi ssió 
d’una pluralitat d’infraccions tipificades pel mate ix 
precepte, sancionant-se cadascuna d'elles amb caràc ter 
independent. 
 
Art. 20.- Criteris de graduació. 
 
En la imposició de sancions, s’haurà de guardar la deguda 
adequació entre la gravetat de la infracció comesa i la 
sanció aplicada, havent-se de seguir per a la gradu ació de 
la sanció a aplicar, els criteris continguts en la 
legislació sobre procediment administratiu comú i e ls 
generalment admesos per la jurisprudència. 
 
Art. 21.- Defensa de la persona usuària. 
 
Pel que fa al servei que presten dits establiments als 
ciutadans, seran d’aplicació quant a les infraccion s i 
règim sancionador la normativa reguladora de les 
infraccions i sancions en matèria de defensa dels d rets de 
la persona consumidora. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança entrarà en vigor al dia següen t de la 
seva publicació definitiva al BOIB. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

BASES I CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L’EXERCIC I DE 
2013 

 
Atorgament de subvencions en règim de competitivita t. 
 

Articulant l’acció administrativa de foment amb la 
finalitat de promoure i recolzar activitats d’inter ès 
públic que, d’una o altra forma, estan vinculades a  
funcions atribuïdes legalment a la competència loca l, es 
convoca l’atorgament de subvencions ajustadament a les 
següents disposicions: 
 
1r.- Objecte de la convocatòria 
 

És el de fomentar, mitjançant atorgament de 
subvencions, la realització d’activitats per part d e les 
entitats o associacions ubicades en el terme munici pal de 
Santa Eugènia o persones físiques, que essent de la  
competència municipal, redundin en benefici dels ci utadans 
de Santa Eugènia. 
 
2n.- Beneficiaris 
 
Podran sol·licitar subvencions: 
 

a)Entitats i associacions sense finalitat de lucre 
domiciliades en el municipi. 

b)Per a la realització d’activitats culturals, 
educatives puntuals, etc. 

c)Persones físiques, en representació particular o 
d’un grup, per a iniciatives de caràcter esporàdic,  sense 
finalitat de lucre i amb residència al nostre munic ipi. 
 
3r.- Activitats subvencionables 
 

Són subvencionables les activitats programades que es 
realitzin al llarg de l’any de la seva petició dins  l’àmbit 
territorial del municipi i que facin referència a l es àrees 
de: 
 

-Cultura. 
-Educació. 
-Joventut. 
 
 



 
 
 
 
-Participació Ciutadana (AAVV / Associacions 
Mestresses de Casa / Associacions de Veïns / 
Associació de segona edat. 
-Gent Gran. 
-Esports. 

 
4t.- Requisits per accedir a les subvencions 
 

-Les entitats recollides als apartats a) i b) de la  
base segona hauran d’estar inscrites al registre mu nicipal 
d’entitats ciutadanes. 

-Les persones físiques o jurídiques recollides a 
l’apartat c) de la base segona hauran d’estar empad ronades 
al municipi de Santa Eugènia. 

-Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la  
Hisenda Municipal. 

-Tenir previsió de realitzar activitats al llarg de  
l’any i dins l’àmbit territorial del municipi. 

-Haver justificat i acreditat les activitats object e 
de subvenció en anys anteriors. 
 
5è.- Convocatòria i quantia 
 

5.1 Els imports destinats a aquesta convocatòria só n 
els següents per cada modalitat: 
 

Modalitat A) 
Cultura - Educació - Participació Ciutadana - Joven tut - 
Gent Gran: xxxxxx  de la partida pressupostària amb un 
import màxim de 1.200 € per entitat o 200 € per per sona 
física o grup. 
 

Modalitat B) 
Esports: xxxxx  de la quantitat pressupostària amb un import 
màxim de 3.000 € per entitat o 300 € per persona fí sica o 
jurídica. 
 

5.2 Criteris de distribució : La subvenció s’atorgarà 
en funció de la puntuació obtinguda per cada entita t 
concurrent. Per determinar el valor unitari del pun t, es 
dividirà la quantitat destinada a cada modalitat pe r la 
totalitat de punts obtinguts entre totes les associ acions i 
entitats que han sol·licitat subvenció de la modali tat. 

 
 



 
 
 

 
6è.- Criteris de selecció 

 
6.1 Criteris modalitat Cultura - Educació - 

Participació Ciutadana - Joventut - Gent Gran - Esp orts : Es 
pot obtenir fins a un màxim de 20 punts. La quantia  màxima 
subvencionable és de xxxxx  per entitat o xxxxx  per persona 
física o grup. 
 

- Antiguitat (punts no acumulatius) 
- 1 a 5 anys  (1punt) 
- 5 a 10 anys (2 punts) 
-10 a 15 anys (3 punts) 
-15 a 20 anys (4 punts) 
-Més de 20 anys (5 punts) 

 
- Regularitat de funcionament 

-activitats < 12 activitats l’any (1 punt) 
-activitats > 1 dia a la setmana i activitat (2 pun ts)  
-activitats > 2 dies a la setmana i activitats (3 p unts) 
-activitats > 3 dies a la setmana i activitats (4 p unts) 
-activitats > Incloses dins els programes d’actes d e les 
Festes Patronals, Fira, Sant Antoni, Festes de Nada l i 
Reis. (5 punts/activitat) 
 

-Nombre de beneficiaris / socis (punts no acumulati us) 
- < 25 (1 punt) 
- 25 - 75 (2 punts) 
- 75 - 125 (3 punts) 
-125 - 175 (4 punts) 
-Més de 175 (5 punts) 
 
-Elaboració programa d’activitats (punts acumulatiu s) 
-Objectius (de 0 a 1 punt) 
-Descripció de les activitats i pressupost (de 0 a 2 punts) 
-Memòria de les activitats programades al 2013 (de 0 a 2 
punts) 
-Activitats de col·laboració en la organització del s actes 
de les Festes Patronals, Fira, Sant Antoni, Festes de Nadal 
i Reis (de 0 a 5 punts) 
 

7è.- Sol·licituds, termini, esmena de deficiències i 
documentació annexa. 
 
 
 



 
 
 
 

-Sol·licituds i lloc de les oficines municipals on els 
interessats puguin obtenir les bases de la convocat òria: 
Han d’anar dirigides al Batle i presentar-se en el Registre 
General de l’Ajuntament. 
Ha de signar la sol·licitud el president o la perso na 
autoritzada de l’entitat. 

-Documentació annexa: 
-Fotocòpia C.I.F de l’entitat sol·licitant. 
-Fotocòpia dels Estatus, modificacions i/o adaptaci ons 

dels mateixos a la llei d’associacions i el registr e dels 
mateixos. 

-Fotocòpia DNI del representant de l’entitat que 
sol·licita la subvenció. 

-Declaració jurada d’estar al corrent de les 
obligacions fiscals amb l’Ajuntament. (Inclòs a la 
sol·licitud). 

-Presentació de certificat de l’associació amb el v ist 
i plau del President/a amb el nombre de socis i 
beneficiaris. 

-Projecte detallat (informació entitat, objectius, 
descripció de les activitats, pressupost) 

-Previsió dels ingressos i les despeses corrents de  
l’any en curs. 

-Termini de presentació de sol·licituds 
 
Presentació de sol·licituds fins dia 30 de novembre  de 2012 
a les 14.00 hores a les oficines de l’Ajuntament. 
 

8è.- Comissió Avaluadora 
 

Formada per: 
President: El Batle de l’Ajuntament de Santa Eugèni a. 
Secretari: El de la Corporació o funcionari en qui delegui 
Vocals: 
-Regidora de Participació Ciutadana 
-Regidora de Cultura  
-Regidor d’Esports 
-Representants de cada Grup Municipal. 
 

9è.- Procediment i Resolució 
 

L’Òrgan competent per a la concessió de la subvenci ó és la 
Junta de Govern. 
 
 



 
 
 
 
La Comissió Avaluadora estudiarà els expedients tra mesos i 
elaborarà un informe favorable o desfavorable, expr essant 
la quantia que es proposa en cas d’informe favorabl e.  
 
Aquest informe servirà de base per a l’elaboració d e la 
proposta de resolució, que s’elevarà a la Junta de Govern 
per a la seva resolució. 
 

10è.- Pagament de les subvencions 
 

La resolució de la concessió de la subvenció compor tarà el 
compromís de la despesa corresponent. 
Es produirà la pèrdua del dret al cobrament de la s ubvenció 
per a aquelles entitats que no hagin complit amb el  
requisit de justificació de qualsevol subvenció con cedida i 
percebuda amb anterioritat. 
 

11è.- Justificació de les actuacions 
 
Les associacions o entitats perceptores d’aquestes 
subvencions amb càrrec al Pressupost Municipal, hau ran de 
justificar, en tot cas, i, si és precís, a requerim ent dels 
serveis tècnics competents, l’aplicació dels fons p ercebuts 
davant la regidoria que hagi tramitat la concessió,  en el 
termini màxim de tres mesos, comptadors des de la d ata 
inicialment prevista per a la realització del proje cte o 
activitat que se subvenciona. 
 
La Regidoria disposarà la confecció d’un informe tè cnic 
referent al grau de compliment de les finalitats pe r als 
quals se va concedir la subvenció i l’adequació als  
mateixos de les despeses realitzades. 
L’acreditació de la realització de l’activitat 
subvencionada s’efectuarà a través dels següents mi tjans: 
 

-Memòria detallada de la realització de la totalita t 
de l’activitat objecte de subvenció, de conformitat  amb el 
pressupost presentat i amb menció expressa dels res ultats 
obtinguts. 

-Certificació, expedida pel preceptor, de que ha es tat 
complerta la finalitat per a la qual s’atorgà la su bvenció, 
de conformitat amb el projecte presentat. 

-Les despeses s’acreditaran mitjançant presentació de 
factures o altres documents de valor probatori en e l tràfic 

 



 
 
 
 

jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en  els 
termes establerts reglamentàriament. 

-Amb qualsevol altra documentació que es pugui dema nar 
en ordre a la millor justificació de la despesa. 
 

La declaració judicial o administrativa de nul·lita t o 
anul·lació de la subvenció durà amb ella l’obligaci ó de 
retornar les quantitats percebudes. 

 
Es procedirà al reintegrament de les quantitats 

percebudes en els següents casos: 
 
a)-Obtenció de la subvenció falsejant les condicion s 

requerides o ocultant aquelles circumstàncies que h o 
haguessin impedit. 

b)-Incompliment total o parcial de l’objectiu de 
l’activitat. 

c)-Incompliment de l’obligació de justificació o la  
justificació insuficient. 

d)-Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les  
actuacions de comprovació i control financer, o la 
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o re cursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol   
administració o ens públic o privat, nacional, de l a Unió 
Europea o de organismes internacionals. 

e)-L’ incompliment de les obligacions imposades per  
l’Administració a les entitats col·laboradores i 
beneficiaris, així com dels compromisos per aquests  
assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció , sempre 
que afectin o se refereixin al mode en que s’han 
d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executat 
el projecte o adoptar el comportament que fomenta l a 
concessió de la subvenció. 
 

12è.- Obligacions dels beneficiaris 
 
-Justificar i acreditar la realització de les 

activitats que han de ser objecte de subvenció. 
-Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració del 

desenvolupament de l’activitat o projecte. 
-Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i 

facilitar les dades que se’l requereixin. 
-Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’altres ajude s 

obtingudes per a la realització del projecte. 
 



 
 
 
 
-Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta  de 

resolució de concessió que es troba al corrent en e l 
compliment de les seves obligacions tributàries. 

-Conservar durant 5 anys els justificants de les 
despeses corresponents a l’activitat per a la qual s’ha 
rebut ajuda. 

-Fer constar de manera expressa durant la realitzac ió 
del projecte i de la difusió publicitària que se’n faci, el 
suport de l’Ajuntament de Santa Eugènia. 
 
Ho mana i signa el senyor Batle D. Guillem Crespí S astre. 
Donc fe. 
 
 
 


