Per acord del Ple de dia 24 de juliol de 2002 fou aprovada definitivament la modificació de l’Ordenança
municipal del parc de Bellver, publicada en el BOIB núm. 137 de 14.11.02, entrà en vigor el mateix dia de la
seva publicació.

Text consolidat de caràcter informatiu. Inclou les seves posteriors modificacions i correccions per a facilitar la seva lectura.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els espais naturals urbans i periurbans estan adquirint un protagonisme creixent a la vida de les ciutats, ja que
el fet de poder gaudir de la natura en el seu entorn més proper s’ha convertit en un criteri de qualitat de vida i
una necessitat i una exigència per part del ciutadà.
Aquests espais, especialment els ocupats per hàbitats forestals com el parc de Bellver, avui dia ja no compleixen
només funcions eminentment ecològiques, com ara el manteniment de les espècies, la regulació dels fenòmens
hidrològics, la protecció i l’enriquiment del sòl, sinó que n’han adquirides d’altres de no menys importants.
Augmenten el plaer visual de les zones urbanes, actuen com a petits pulmons de la ciutat, creant una sèrie
d’efectes microclimàtics que dispersen i fan disminuir les concentracions dels contaminants, i, per a l’home
urbà, actuen de vincle amb la natura i el camp, a més de complir una important funció educativa i lúdica.
Cada dia és major l’ús que fa el ciutadà dels espais naturals, com el parc de Bellver, sens dubte com una
conseqüència de l’augment del temps d’oci i l’interès creixent per la conservació de la natura. Aquest fet ha
menat moltes persones a explorar els hàbitats i la vida silvestre del seu entorn més acostat, i també a utilitzar
aquests espais per realitzar pràctiques fisicoesportives i altres activitats d’oci.
Tanmateix, aquestes activitats poden arribar a exercir una forta pressió sobre els dits espais naturals, una
pressió que mena gairebé sempre a la degradació de l’entorn i a la pèrdua dels valors naturals i culturals, de
vegades irreversible.
Per poder evitar aquesta degradació i garantir el dret a l’ús comú del domini públic i a gaudir de la natura, cal
regular l’ús i les activitats que es realitzin en aquests espais, de manera que siguin compatibles amb la
conservació del seu patrimoni natural i cultural.
Preservar l’entorn natural del parc de Bellver, l’espai natural públic més gran del municipi de Palma, llevat del
Parc Nacional Maritimoterrestre de Cabrera, és una tasca de tots. Tanmateix, és competència dels poders
públics i en concret de l’Administració Local, dur a terme una gestió adequada dels recursos naturals d’aquest
espai públic privilegiat, de manera que resulti garantida la protecció de l’entorn natural, preservant, i si calgués
restaurant, la varietat, la composició, la dinàmica i la bellesa dels ecosistemes naturals i del paisatge, així com
elaborar una normativa d’ús públic que faci compatible la utilització del parc per part del ciutadà amb la seva
conservació adequada, de manera que puguin gaudir‐ne totes les persones respectuoses amb la natura, tant
d’aquesta com de les generacions venidores.
En suma, la present Ordenança té com objectiu final donar compliment estricte a l’article 45 del text
constitucional, que consagra el dret de tothom de gaudir d’un medi ambient adequat per al desenvolupament
de la persona i el deure de conservar‐lo, i encomana als poders públics que vetlin per la utilització racional dels
recursos naturals, que defensin i restaurin el medi ambient, recolzant en la indispensable solidaritat col lectiva,
sancionant els qui atemptin contra el patrimoni natural i cultural i obligant a reparar el dany causat. Això, sense
limitar, més enllà del que sigui necessari, el dret ciutadà a l’ús comú dels béns de domini públic municipal.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La present ordenança té el punt d’origen en els plantejaments i les conclusions de l’Estudi de la conservació del
parc de Bellver, elaborat, a requesta de l’Ajuntament de Palma, per la Societat d’Història Natural de les Balears i
el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, i les experiències i els suggeriments de les àrees
municipals de Manteniment, Sanitat i Medi Ambient i Protecció Ciutadana.
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ORDENANÇA MUNICIPAL DEL PARC DE BELLVER
TÍTOL I
Objecte i àmbit
Article 1.
La present Ordenança té per objecte la regulació de l’ús del parc de Bellver, com a bé de domini públic
municipal d’ús comú, dins el marc de les competències que deté l’Ajuntament conformement amb la Llei
reguladora de les bases de règim local i les altres disposicions que la desenvolupen.
Article 2.
Constitueixen objectius concrets de la present Ordenança:
a) La defensa del patrimoni municipal que constitueix el parc de Bellver i les seves instal lacions i equipaments.
b) La protecció del medi ambient natural que suposa el parc de Bellver i, si s’escau, restaurar‐lo i millorar‐lo.
c) Fer compatibles els objectius anteriors amb l’ús i el gaudi públics del dit patrimoni cultural i natural vetlant
per la seva utilització racional.
d) Regular les activitats que es puguin desenvolupar en els dits espais ordenant‐les administrativament.
e) Establir el règim corrector enfront dels qui violin el que disposa la present Ordenança, sancionar les
infraccions i obligar a esmenar el dany causat.
Article 3.
Als efectes de la present Ordenança s’entén com àmbit territorial d’aplicació l’espai delimitat anomenat Bellver,
en què s’inclouen el parc i la resta d’espais oberts, el castell‐museu, les seves construccions i serveis, d’acord
amb el que es grafia al plànol que figura com apèndix únic de la present Ordenança.
Queden excloses de la present Ordenança, llevat del que s’hi refereix expressament, les instal lacions,
compreses les seves construccions i àrees d’influència, afectes als següents serveis:
a) Secció Muntada de la Policia Local.
b) Magatzems municipals.
c) El recinte del castell‐museu.
El funcionament d’aquests espais es regirà per les normes establertes per l’òrgan o àrea municipal que
assumeixi la competència sobre aquests serveis municipals, sense que interfereixin sobre la conservació i els
fins del parc, que tenen, en tot cas, caràcter prioritari.
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TÍTOL II
Usos i activitats
CAPÍTOL I
De l’ús i circulació en general
Article 4.
Es pot circular a peu per la superfície del parc, sempre que es faci exclusivament pels camins o senderes
assenyalats a aquest efecte, respectant els tancaments temporals d’aquests, disposats per afavorir la
recuperació de la cobertura vegetal i/o la tranquil litat de la fauna.
Article 5.
Les persones que accedeixin al parc amb animals domèstics, a més de complir el que disposa l’Ordenança
municipal per a la inserció d’animals de companyia a la societat urbana, han d’observar les normes següents:
a) Els animals domèstics i concretament els cans han de circular subjectes mitjançant corretges o cadenes,
conduïts per una persona. Els propietaris o posseïdors, responsables dels animals, han d’impedir que s’endinsin
en la vegetació i han de circular pels camins o senders assenyalats per a vianants.
b) Els cans han d’anar identificats amb microxip.
c) Els cans de perillositat previsible o manifesta han de dur un morrió posat adequadament que impedeixi les
mossegades, sota la responsabilitat absoluta del seu propietari o posseïdor.
d) Queda prohibida la circulació d’animals d’espècies salvatges, fins i tot les domesticades, sense excepció.
e) Els propietaris han de recollir els excrements i dipositar‐los les papereres senyalades a l’efecte.
Article 6.
1. La circulació i aparcament de vehicles, tant de tracció mecànica com animal, queda limitada a la carretera
principal i als aparcaments senyalats a aquest efecte.
2. Les bicicletes només poden circular, a més de pels espais determinats a l’apartat anterior, pels camins
asfaltats o pavimentats autoritzats i senyalats a aquest efecte.
3. Sense perjudici del que disposa l’Ordenança municipal de circulació, la normativa en matèria de trànsit i
seguretat vial i els reglaments municipals sobre serveis de transport urbans de viatgers en automòbils lleugers i
vehicles de tracció animal amb conductor, són especialment observables les normes següents:
a) Els vehicles han d’estar en bones condicions de funcionament, per tal d’evitar renous, vibracions i
emissions de gasos, encara que no depassin els nivells màxims legalment establerts.
b) Es prohibeix la circulació de vehicles de motor amb escapament lliure o silenciador ineficaç, o que
projectin a l’exterior combustible sense cremar.
c) Es prohibeix la producció de renous innecessaris deguts al mal ús o conducció violenta d’un vehicle,
encara que es trobin dins els límits màxims admissibles.
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d) Queda prohibit l’ús de botzines o qualsevol altre senyal acústic, llevat que hi hagi perill
d’atropellament o col lisió.
e) La velocitat de rodatge en cap cas pot ser superior als 40 km/h.
f) Es prohibeix que els vehicles a l’espera de passatge estancionin amb el motor en marxa.
CAPÍTOL II
Activitats educatives i científiques
Article 7.
1. El parc pot ser utilitzat per realitzar activitats educatives, sempre que siguin compatibles amb la seva
conservació.
2. Aquestes activitats s’han de comunicar prèviament a l’Ajuntament, tant si són puntuals com si es tracta de
programes d’educació ambiental d’execució periòdica, amb una antelació mínima de 15 dies en el primer
supòsit i de 30 dies en el segon, fent constar l’entitat organitzadora, l’objectiu del programa, la data o
periodicitat i el nombre estimat de participants.
L’òrgan municipal competent pot denegar, limitar o condicionar la realització de l’activitat programada
mitjançant una notificació expressa anterior a la data assenyalada per al seu inici o posteriorment si es tracta
d’una activitat periòdica i ho aconsellen les circumstàncies.
3. Queden sotmeses a autorització administrativa prèvia les activitats educatives, la realització de les quals
impliqui:
a) La realització fora dels camins o senderes del parc i àrees recreatives o a les zones d’aparcament.
b) La utilització d’elements, equips, instruments, etc. que puguin tenir impacte sobre les condicions
mediambientals.
c) La inclusió de treballs dels que apareixen a les relacions dels punts 5 i 6 de l’article 14 de la present
Ordenança.
Els terminis per a la presentació de sol licituds d’autorització són els indicats a l’apartat 2 del present article.
No eximeix del compliment de les normes precedents el fet que les activitats siguin de promoció o patrocini
municipal. En aquest cas, l’àrea, departament, servei, organisme autònom o empresa municipal ha de
sol licitar, prèviament, un informe del servei municipal a qui competeixi la conservació i la gestió del parc.
Article 8.
1. Els treballs d’investigació científica que es pretenguin realitzar sobre els recursos naturals del parc de Bellver
s’han de comunicar a l’Ajuntament amb una antelació mínima de 30 dies i indicant:
‐ natura i objectius del treball, fent referència especial a la possible captura de fauna o recol lecció de
flora i impacte sobre el medi natural del parc
‐ períodes i hores de camp previstes per a la seva realització
‐ mitjans aplicats a l’execució
5

‐ relació dels components de l’equip investigador
‐ àrea d’actuació de la feina investigadora
2. L’òrgan municipal competent pot, mitjançant notificació expressa, denegar, limitar o condicionar l’execució
d’aquestes activitats.
3. Necessiten autorització administrativa prèvia les investigacions que impliquin:
a) actuacions fora dels camins o senderes
b) captura de fauna o recol∙lecció de flora o impacte sobre la tranquil litat i el desenvolupament natural
d’aquestes o sobre el medi natural del parc.
El termini per a la presentació de sol licituds és el que es determina a l’apartat 1 del present article.
4. En tot cas, l’Ajuntament ha de rebre de l’equip investigador un exemplar del resultat dels treballs realitzats.
CAPÍTOL III
Activitats esportives i populars
Article 9.
1. La realització d’activitats esportives, individuals o col lectives no requereix autorització administrativa prèvia
si es compleixen els següents requisits:
a) Han de ser compatibles amb la conservació dels valors naturals del parc i no han de pertorbar la calma
i la tranquil litat de l’entorn natural.
b) S’han de realitzar exclusivament als camins o senderes i àrees recreatives definides com a tals.
c) No han d’implicar competicions o proves organitzades.
d) No han de suposar la utilització del vehicle o elements mòbils, llevat de bicicletes, que només poden
circular per camins i vials asfaltats o pavimentats, senyalitzats a aquest efecte.
2. Correspon a la Batlia autoritzar les activitats esportives quan la seva execució suposi no ajustar‐se a una o
diverses condicions de l’apartat anterior, atenent‐se a les directrius del Pla d’ús i gestió del parc vigent. La Batlia
potà desestimar‐ne la realització en cas que hi hagi un perill evident o potencial de degradació del patrimoni
natural, escoltada la Comissió Assessora del Parc i el coordinador de la conservació i el control del parc.
Les autoritzacions s’han de sol licitar a l’Ajuntament amb 30 dies d’antelació mínima, i en tot cas abans de la
difusió publicitària o l’anunci de l’activitat, a la data de realització de l’activitat. Cal indicar‐ne la natura, l’entitat
organitzadora, els mitjans aplicats i un càlcul aproximat de públic assistent, la data i l’horari de realització.
Article 10.
La realització d’activitats recreatives populars queda sotmesa a autorització administrativa prèvia i a les
directrius del Pla d’ús i gestió del parc vigent. La Batlia pot desestimar‐ne la realització si hi ha un perill evident
o potencial de degradació del patrimoni natural, escoltada la Comissió Assessora del Parc i el coordinador de la
conservació i el control del parc.
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Les autoritzacions s’han de sol licitar dins els terminis i en la forma que es detalla al paràgraf segon de l’article
anterior.
Article 11.
La tradicional festivitat del Diumenge de l’Àngel i altres celebracions organitzades o patrocinades per
l’Ajuntament s’han d’ajustar al que disposen la present Ordenança i el Pla d’ús i gestió vigent, que cal tenir en
compte a l’hora d’autoritzar i difondre el programa o anunci de la celebració.
CAPÍTOL IV
Altres activitats
Article 12.
No requereix autorització administrativa prèvia la realització, exclusivament a les àrees recreatives, d’activitats
artístiques a títol gratuït, i de caràcter personal i circumstancial (mims, músics, etc.) sempre que s’observin les
normes de l’article 14 i les altres normes aplicables d’aquest títol.
Article 13.
En el supòsit de cerimònies religioses que s’hagin de realitzar a l’oratori del parc, cal comunicar‐ne la celebració
amb una antelació mínima de 3 dies a la Policia Local (Secció Muntada) i al coordinador de la gestió i el control
del parc. En aquests casos, només pot accedir a l’oratori el vehicle que porti l’oficiant, els nuvis, en el supòsit de
noces, i persones minusvàlides.
TÍTOL III
Disposicions generals
Article 14.
Queda prohibit:
1. Encendre i utilitzar focs. Fumar, excepte a les zones d’aparcament i a les àrees recreatives.
2. Disparar armes i/o elements de pirotècnia.
3. Utilitzar elements audiovisuals, cridar o produir renous que puguin alterar la calma i la tranquil litat del parc.
4. Realitzar activitats cinegètiques.
5. Capturar, recol lectar, talar, amputar, matar, molestar o danyar qualsevol espècie vegetal o animal del parc
sense autorització administrativa expressa i així mateix, recol lectar qualsevol recurs edafològic (terra),
geològic (minerals, etc.), geomorfològic i paleontològic (fòssils).
6. Introduir, amollar o alliberar espècies vegetals o animals al parc. Per a les espècies pròpies de l’hàbitat cal
autorització administrativa expressa, escoltada la Comissió Assessora i ateses les previsions del Pla d’ús i gestió.
7. Acampar‐hi i pernoctar‐hi.
8. Llançar, abandonar, abocar o enterrar directament o indirecta residus sòlids o líquids en el recinte del parc i,
en general, embrutar o deteriorar la seva imatge i la dels elements que s’hi ubiquen. Pel que fa a aquest
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aspecte regeix el que estableix l’Ordenança municipal de neteja, deixalles, i residus sòlids urbans, en el que hi
sigui aplicable i la resta de normativa sectorial d’aplicació.
9. Emetre gasos, partícules o radiacions que puguin afectar sensiblement l’ambient atmosfèric.
10. Qualsevol tipus d’activitat promocional o publicitària.
11. Usar indegudament i/o danyar els elements arquitectònics i el mobiliari urbà del recinte del parc.
12. Alimentar animals vagabunds o salvatges com cans, moixos, coloms, etc.
13. Circular‐hi muntant èquids, llevat de la Secció Muntada de la Policia Local.
14. Dur‐hi a terme activitats o treballs que puguin alterar o modificar l’aspecte, el relleu o la disposició del
paisatge.
15. Fer‐hi qualsevol tipus de venda o activitat econòmica ambulant.
16. Pasturar.
17. Accedir i/o romandre a l’interior del parc fora de l’horari d’obertura al públic establert.
Article 15.
Queden exceptuats del que es disposa a l’article anterior i, en general, de les limitacions del present títol, pel
que fa al que raonablement resulti convenient per assegurar el compliment de les seves funcions o
circumstàncies personals:
a) les forces i els cossos de seguretat de l’Estat
b) els serveis de protecció civil i els serveis contraincendis i salvaments
c) els minusvàlids
d) els cans pigall de deficients visuals
e) els treballs duits a terme o encarregats pels serveis municipals responsables de la conservació i gestió del
parc, inclosos els serveis de control de plagues.
Article 16.
Correspon a la Policia Local:
‐ Protegir el medi ambient natural, construccions i instal lacions, i mobiliari urbà.
‐ Informar els usuaris.
‐ Controlar el compliment de la present Ordenança, denunciar les infraccions i adoptar de les mesures cautelars
i complementàries que escaiguin, amb la resolució prèvia del batle.
A aquest efecte, ha de rebre informació puntual de les activitats comunicades o autoritzades a què es
refereixen els articles 7, 8, 9.2, 10, 11 i 13 de la present Ordenança.
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Article 17.
Per aconseguir els objectius de la present Ordenança, l’Ajuntament ha de facilitar l’adequada difusió de les
normes d’ús i activitats establertes en el present títol mitjançant la distribució de fullets‐mapes informatius i
senyalització de les diverses àrees, zones, vials i camins.
Article 18.
1. En els supòsits d’autorització administrativa prèvia a què es refereixen els articles 7.3, 8.3, 9.2 i 10 de la
present Ordenança, el termini màxim de resolució de les sol licituds és de 10 dies, si el termini d’antelació per
presentar‐les no ha estat superior a 15 dies, i de 20 dies si ho ha estat, comptats a partir de l’endemà de la data
d’entrada de la sol licitud en el Registre General de l’Ajuntament.
Correspon a la Batlia resoldre aquestes autoritzacions.
Quan no hi hagi resolució en el termini indicat, la sol licitud es considera desestimada.
2. En els supòsits prevists als articles 7.2 i 8.1 de la present Ordenança, un cop transcorreguts els terminis
indicats en el primer paràgraf de l’apartat anterior sense que hi hagi hagut resolució en què es denegui, limiti o
condicioni l’execució de les activitats comunicades, se’n considera estimada la realització.
Article 19.
La Batlia estableix l’horari d’obertura a l’ús públic del parc de Bellver, segons les èpoques i els casos, a proposta
de la Direcció Tècnica del parc.
La Batlia, a proposta de l’àrea municipal competent, pot prohibir o limitar l’accés i ús del parc quan, per
circumstàncies o períodes determinats, resulti necessari per preservar les condicions bàsiques de conservació i
protecció del medi ambient, la seva flora i fauna.
TÍTOL IV
De la gestió del parc
Article 20.
La gestió i conservació del parc, amb les limitacions previstes a l’article 3 de la present Ordenança, corresponen
a l’Ajuntament, d’acord amb la distribució orgànica de competències, el qual ha de designar un funcionari que
coordini la conservació i el control de l’ús del parc, amb la denominació i categoria professional que disposi
l’òrgan municipal competent.
Correspon al departament o unitat orgànica que tingui assignada la competència sobre el Servei elaborar
periòdicament un pla d’ús i gestió del parc, el qual s’ha de sotmetre a l’aprovació de l’òrgan municipal
competent, després de l’audiència de la Comissió Assessora a què es refereix el següent article, i que s’ha de
revisar almenys cada deu anys.
L’Ajuntament ha de reservar una partida per atendre les necessitats de gestió i conservació del parc.
Article 21.
La Batlia ha de designar una comissió assessora que assumeixi les funcions d’òrgan consultiu i assessor, en les
matèries següents:
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1. La conservació de l’espai natural i la correcta aplicació de les disposicions que l’afectin, a través del
seguiment de la gestió i de l’execució de les tasques que tinguin relació amb la conservació i la regeneració del
parc, la seva flora i fauna.
2. L’assessorament a l’Ajuntament en els supòsits que preveu la present Ordenança.
3. La Proposició de qualsevol tipus d’iniciatives que resultin convenients per a les finalitats del parc.
Article 22.
Integren la Comissió Assessora:
‐ el batle, que la presideix, o el regidor que delegui
‐ el cap del Departament de Manteniment
‐ l’encarregat de la coordinació de la conservació i el control del parc
‐ un tècnic municipal de Manteniment
‐ un representant de l’Àrea Municipal de Protecció Ciutadana
‐ un tècnic municipal de l’Àrea de Sanitat i Medi Ambient
‐ un tècnic designat per la Conselleria d’Agricultura i Pesca
‐ dos experts en matèria de conservació de la natura, designats per la Batlia
‐ un representant de les entitats ciutadanes de Palma que, inscrites en el registre municipal corresponent,
tinguin com a objectiu bàsic entre els seus fins socials estatutaris la conservació de la natura
‐ un representant de les federacions d’associacions veïnals de Palma
Article 23.
La Comissió Assessora, a proposta de la seva Presidència, estableix el seu règim interior de sessions i
funcionament, el qual s’ha de sotmetre a l’aprovació de la Batlia, escoltada la comissió municipal informativa
competent.
TÍTOL V
Mesures provisionals i execució subsidiària
Article 24.
Un cop detectades activitats contràries a les determinacions de la present Ordenança i de la legislació sectorial
aplicable, independentment de les sancions que escaigui imposar, el batle pot adoptar mesures cautelars en els
següents casos:
a) Si l’activitat desenrotllada està emparada per llicència, autorització, permís, concessió o qualsevol títol
administratiu anterior, es requereix prèviament a l’interessat que en un termini no superior a cinc dies al legui
tot el que convingui al seu dret. Finalitzat aquest termini, el batle resol en forma motivada el que hi sigui
escaient.
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b) Si l’activitat desenrotllada no està emparada per llicència, autorització, permís, concessió o qualsevol títol
administratiu, el batle n’acordarà la interrupció i el cessament immediat, i adoptarà les mesures oportunes per
fer‐los efectius.
En cas de danys i/o perjudicis flagrants per al medi ambient, el patrimoni natural i/o cultural, l’ornament públic,
la salut i/o la seguretat de les persones i/o dels béns, el batle acordarà la suspensió de les activitats.
Aquestes mesures cautelars es poden acordar, a més, simultàniament a la incoació del procediment
sancionador o en qualsevol moment del seu curs.
Aquestes mesures cautelars es poden mantenir mentre es tramiti l’expedient sancionador i, en cas que aquest
no s’instrueixi, mentre persisteixi la situació.
Article 25.
Són mesures cautelars, que es poden adoptar separadament o conjunta, les següents:
1. Les de suspensió provisional o definitiva de l’activitat, les llicències, autoritzacions, els permisos o qualsevol
altre títol administratiu en què l’activitat tingui la seva possible empara.
2. La immobilització i/o retirada dels vehicles, instruments, estris i mercaderies utilitzats per a l’exercici d’una
activitat no autoritzada o que incideixin en el medi protegit, els quals s dipositen a les dependències municipals.
Els propietaris o posseïdors dels béns intervinguts poden retirar‐los sempre que acreditin el dipòsit de la
quantitat que fianci el pagament de la sanció que pugui resultar de l’expedient sancionador, si escau, i
l’abonament previ de les taxes aplicables al servei de recollida i dipòsit, establertes a la corresponent
ordenança fiscal municipal.
3. Les de seguretat, control o correcció encaminades a impedir la continuïtat de la infracció, el dany o el
perjudici.
4. Qualsevol altra que, segons l’estat actual de la tècnica, permeti la interrupció del dany o perjudici.
Article 26.
1. Els qui incompleixin el que disposa la present Ordenança estan obligats, a més de pagar la sanció econòmica
que se’ls pugui imposar i complir les mesures cautelars, a restaurar el medi protegit i al rescabalament dels
danys i/o perjudicis que s’hagin pogut causar a l’Administració i/o tercers.
2. En cas que l’infractor no restauri el medi protegit mitjançant els treballs i/o obres necessaris i adequats al
cas, se li requereix que ho faci i se li concedeix un termini per fer‐ho.
Tot i el que disposa el paràgraf anterior, no escau l’indicat requeriment en els següents supòsits:
a) Quan es tracti de residus, deixalles, objectes, brutícia, etc. que atemptin contra el decòrum i ornat i/o
constitueixin perill per al patrimoni natural i la seguretat.
b) Quan per la naturalesa, les característiques, la situació, etc., perilli la seguretat de les persones o els
béns i suposi un impacte ambiental immediat.
3. En cas d’incompliment i en els supòsits prevists a l’apartat 2, s’ha de procedir a l’execució subsidiària. És a
càrrec de l’infractor el pagament de les despeses que en resultin.
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TÍTOL VI
Infraccions i sancions
CAPÍTOL I
Infraccions i sancions
Article 27.
Sense perjudici dels fets expressament tipificats a les normes sectorials, a l’efecte de la present Ordenança i
segons el que disposen l’article 21.1.n), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció que li dóna la Llei 11/1999,
de 21 d’abril, constitueixen incompliment del que disposa aquesta Ordenança els següents fets:
‐ Realitzar activitats sense haver‐ho comunicat prèviament o obtingut l’autorització administrativa establerta
als articles 7, 8, 9, 10, 11 i 13 de la present Ordenança, o no ajustar‐se a la normativa general o singular
aplicable.
‐ Que circulin les persones, els vehicles i els animals sense ajustar‐se al que disposa el capítol 1r del títol II de la
present Ordenança.
‐ Incomplir les normes d’ús del parc determinades a l’article 14 de la present Ordenança.
Article 28.
Les infraccions a què es refereix l’article anterior es classifiquen en lleus, greus i molt greus, d’acord amb la
tipificació següent:
a) Infraccions lleus:
‐ Incomplir el que disposen els articles 4, 5, 6 i els apartats 3 i 17 de l’article 14 de la present Ordenança
b) Infraccions greus:
1. Incomplir el que disposen els articles 7.2, 8.1, 9.1, 13 i els apartats 10 i 17 de l’article 14 de la present
Ordenança.
2. Les infraccions lleus quan hi concorri l’agreujant de reincidència.
c) Infraccions molt greus:
1. Incomplir el que disposen els articles 7.3, 8.3, 9.2, 10, 11, i els apartats 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15 i 16 de l’article 14 de la present Ordenança.
2. Incomplir les normes individuals a què es condicioni la realització d’activitats concretes, exigeixin o no
autorització administrativa prèvia, conformement al que estableixen els articles 7, 8, 9, 10 i 11 d’aquesta
Ordenança.
3. Les infraccions greus quan hi concorri l’agreujant de reincidència.
Article 29.
1. L’autoritat que correspongui sancionarà, després dels corresponents procediments, conformement a aquesta
normativa, les infraccions que per la seva naturalesa, repercussió o els seus efectes resultin expressament
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tipificades per normes reguladores de la sanitat, la protecció del medi ambient, la inserció dels animals de
companyia a la societat urbana, la publicitat dinàmica, l’ocupació i usos de la via pública, la defensa dels
consumidors i usuaris, de l’ordenament urbanístic, residus sòlids urbans, trànsit i seguretat vial, i la resta de
legislació sectorial d’aplicació en cada moment.
2. Les infraccions tipificades a l’article 28, no compreses en l’article anterior, conformement a la disposició
addicional única de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/18985, de 2 d’abril, seran
sancionades pel batle amb les següents multes:
a) Les faltes lleus se sancionen amb multa de 90 a 180 €uros (de 14.975 a 29.949 PTA).
b) Les faltes greus se sancionen amb multa de 180,01 a 600 €uros (29.951 a 99.832 PTA).
c) Les faltes molt greus se sancionen amb multa de 600,01 a 1.800 €uros (99.833 a 299.495 PTA).
3. Quan es tracti d’infraccions continuades, les sancions a què es refereix el número anterior s’imposen
diàriament mentre dura la infracció.
4. Les sancions corresponents a cada tipus d’infracció es graduen tenint en compte els següents criteris: el grau
d’impacte ambiental, l’afectació de la salut i la seguretat de les persones, la causa del fet infractor, la
possibilitat de reparació, el benefici derivat de la infracció, el grau de malícia del causant, el grau de participació
i la capacitat econòmica de l’infractor, principi de proporcionalitat i reincidència.
Article 30.
S’entén per reincidència la definició recollida en el Reglament de règim jurídic del procediment general
sancionador municipal.
Article 31.
L’import de les multes i les despeses ocasionades per l’execució subsidiària de les activitats de restauració dels
béns danyats a què es refereix l’article 27 de la present Ordenança, com a conseqüència de les infraccions que
s’hi preveuen, s’exigeix per via administrativa de constrenyiment.
CAPÍTOL II
Responsabilitat
Article 32.
Són responsables de les infraccions indicades en aquest títol els qui per acció o omissió hagin participat en la
comissió del fet infractor per qualsevol títol, tant si són persones físiques com jurídiques.
Són responsables en concepte d’autor els qui han comès directament o indirecta el fet infractor i els qui han
impartit les instruccions o ordres necessàries per cometre’l.
En el supòsit que existeixi més d’un responsable i/o d’un autor, segons resulta dels paràgrafs anteriors, la sanció
s’imposa a tots i cadascun.
Són responsables subsidiaris els qui siguin considerats com a tals a la normativa general, autonòmica o local
aplicables.
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CAPÍTOL III
Procediment
Article 33.
Els expedients sancionadors referits a les infraccions tipificades per la legislació sectorial aplicable es tramiten
conformement a aquesta normativa. Els procediments sancionadors corresponents a les infraccions a què es
refereix l’article 28 es tramiten pel procediment establert en el Reglament de règim jurídic del procediment
general sancionador de l’Ajuntament de Palma, en el que no s’oposi a l’establert amb caràcter general per
l’Estat o la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, conformement a la distribució legal de competències.
CAPÍTOL IV
Prescripció
Article 34.
Les infraccions regulades per aquesta Ordenança com a molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos
anys, i les lleus als sis mesos, comptant sempre el termini des del dia en què s’hagi comès la infracció. Si la
conducta infractora és continuada el termini compta des de la fi d’aquesta conducta.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les lleus a l’any.
Article 35.
La prescripció d’infraccions i de sancions no afecta l’obligació de restaurar la realitat física alterada, ni la
d’indemnitzar pels danys i perjudicis causats.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Quant al que no preveu la present Ordenança, hom s’ha d’ajustar al que disposen la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 11/1995, de 21 d’abril; la Llei 30/92, de 26
de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1985, de 13 d’abril; la Llei 12/1999, de 23 de desembre, i la Llei 16/2000, de 27
de desembre.
Segona. Sense perjudici del que estableixen els articles 6.3 i 29 d’aquesta Ordenança, queden derogades totes
les normes municipals d’igual o inferior rang que s’opsin a la present Ordenança
Tercera. El present Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicación en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB) ja que s’han complit els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
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