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O R D R E   D E L   D I A

1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
- Acta Junta General d’IMVISA de data 8 d’octubre.
- Acta núm. 12/12, extraordinària i urgent de data 9 d’octubre.

2n. Proposta d’aprovació d’una declaració institucional en defensa del ca eivissenc.
3r. Aprovació definitiva del Reglament d’ús de les Biblioteques Municipals d’Eivissa.
4t.  Nomenament  de  vocal  i  suplent  representants  de  l’Ajuntament  a  l’Assemblea  del  Consorci 
d’Aigües de les Illes Balears.
5è. Aprovació Inicial de l’Ordenança reguladora sobre tinença i protecció dels animals.
6è. Aprovació inicial de l’Ordenança Municipal d’us i aprofitament de les platges i punts de bany del 
municipi d’Eivissa.
7è. Proposta de modificació tarifaria de la tarifa única dels taxis a la illa d’Eivissa pel any 2013.
8è. Aprovació dels Comptes Generals de l’exercici 2011.
9è. Mocions amb proposta d’acord:
1.- Moció del Grup Nova Alternativa, amb proposta d’acord per tal que en base a la disponibilitat 
pressupostaria s’efectuï la construcció, a l’espai ocupat actualment per les criptes V, VI i VII del 
Cementeri Vell, d’un magatzem, columbaris i nínxols.
2.-  Moció  del  Grup Municipal  PSOE-PACTE per  Eivissa,  amb proposta  d’acord  per  tal  que es 
procedeixi a l’aprovació inicial del Text Refòs del PGOU.
3.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord sobre les obres de 
reordenació de l’interior del Port.
4.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per tal que s’estudiï 
la possibilitat d’ocupació parcial de places de la ciutat.
10è. Decrets i comunicacions:
11è. Mocions sense proposta d’acord
12è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 24 DE GENER DE 2013.
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ACTA NÚM. 1/13

A la Casa Consistorial  d'Eivissa,  a les onze hores del dia vint-i-quatre de gener de dos mil 
tretze;  sota  la  Presidència  de  la  Sra.  Alcaldessa-Presidenta,  Sra.  Marienna  Sánchez-Jáuregui 
Martínez, es reuneixen els Srs. Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió ordinària de 
l'Excm.  Ajuntament  Ple,  en  primera  convocatòria,  per  a  la  qual  han  estat  citats  de  forma 
reglamentària.

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:

S’aproven per unanimitat, l’Acta de la Junta General d’IMVISA de data 8 d’octubre, i l’Acta de 
Ple núm. 12/12, extraordinària i urgent de data 9 d’octubre:

2n. Proposta d’aprovació d’una declaració institucional en defensa del ca eivissenc:

Vista la proposta d’acord de la Regidoria de Mobilitat, Medi Ambient i Protecció Civil, del tenor literal 
següent:

“PROPOSTA D’APROVACIÓ PEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA  D’UNA DECLARACIÓ 
INSTITUCIONAL EN DEFENSA DEL CA EIVISSENC.

Mitjançant  la  present  i  essent  necessària  la  defensa de  la  denominació  del   ca  eivissenc   es 
proposa al Ple de la Corporació la adopció del següent acord:
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1r.-  Aprovar  la  següent declaració institucional en defensa del ca Eivissenc:
“El  ca  eivissenc  o  podenco  ibicenco  és  la  raça  espanyola  canina  més  universal.  La  seua  
insuperable capacitat cinegètica, la seua astúcia, el seu temperament i el seu insubstituïble ús per a  
la caça del conill i la llebre en fan un dels millors cans de caça del món.
Es tracta d’una raça de cans arrelada en el temps que ha patit poques alteracions els últims segles.  
De les varietats més conegudes d’aquesta espècie, el ca eivissenc o podenco ibicenco és autòcton 
de la nostra illa, i troba els seus avantpassats més remots en el ca egipci importat pels fenicis. Criat  
com a ca de caça, especialment coniller, es va mantenir amb aquest estatus fins entrat el segle XX,  
en el qual la raça de ca eivissenc s’estengué per altres països com França o el Regne Unit, avivat  
per la seua extraordinària intel·ligència, rapidesa i aptituds per a la caça, característiques que l’han  
fet destacar també com a animal de companyia. Tant és així que s’està utilitzant amb innegable èxit  
en els geriàtrics de les illes amb fins terapèutics.
Aquest reconeixement mundial, les qualitats, els talents i les característiques de la raça han de ser  
posats  també  en  valor  per  les  institucions  públiques  encarregades  de  vetllar  per  la  seua 
supervivència, molt especialment quan estan sent qüestionats l’origen i la naturalesa de la pròpia  
raça per institucions que pretenen apropiar-se de la seua denominació.
Basta  recordar  que  diverses  vegades,  l’organització  d’activitats  i  competicions  per  part  de 
federacions de caça de diferent àmbit, o els reconeixements oficials de la raça promoguts per la  
Real Sociedad Canina de España han deixat sempre al  marge l’Associació de Criadors del Ca 
Eivissenc  d’Eivissa  (Podenco  Ibicenco)  d’Eivissa  i  Formentera,  encarregada  de  portar  el  llibre  
genealògic.  Aquesta circumstància ha estat interpretada en termes d’ofensa i menyspreu per la  
comunitat de criadors i caçadors eivissencs, i posada en coneixement de les autoritats competents.
No obstant això, lluny de reduir-se la intensitat en la defensa de la denominació pròpia, el que és 
cert és que recentment s’han estat desenvolupant una sèrie de pràctiques susceptibles d’accentuar 
conflictes històrics. La recent publicació al BOIB de la denominació “raça balear” en clara referència  
al ca eivissenc ha despert a Eivissa un innegable moviment social dirigit a defendre la denominació  
de  la  nostra  raça  mil·lenària  davant  qualsevol  apropiació  indeguda  que  se’n  pretengui,  
salvaguardant  així  la seua pròpia història  i  evolució  davant  qualsevol  intromissió il·legítima que 
negui la titularitat de la raça i una procedència i paternitat eivissenca reconeguda internacionalment.
L’Associació de Criadors del Ca Eivissenc (Podenco Ibicenco) d’Eivissa i Formentera ha posat en  
marxa diferents activitats lúdiques i culturals amb l’ànim de potenciar la seua veu en defensa de la  
raça i ha mantengut trobades amb responsables polítics amb la intenció de revertir aquesta situació 
creada.
Dins  l’àmbit  institucional,  els  poders  públics  no podem quedar  aliens  a  aquestes  sensibilitats  i  
pretensions raonables que la societat civil  eivissenca reclama en defensa d’allò que li  és propi,  
d’allò que és autòcton i mostra d’identitat, i és obligació inexcusable promoure accions de tutela 
que,  des del  respecte i  la  tolerància  més absoluta,  reforcin  unes reivindicacions  justes  amb el 
propòsit d’evitar l’apropiació d’una denominació vinculada de forma inseparable al nostre territori, a 
la nostra cultura, a una manera de vida, a una tradició mil·lenària, com és el cas.
En aquest  marc  de defensa d’allò  que és nostre,  s’inclou  aquesta declaració  institucional,  una  
manifestació pacífica exigent que necessàriament ha de traslladar-se a tots aquells poders públics 
amb  responsabilitats  directes  en  aquesta  disciplina,  amb  l’única  vocació  de  provocar-hi  un  
sentiment de tutela i despertar la necessitat de donar suport, amb convicció i sense vacil·lacions, a  
un  moviment  que,  liderat  per  l’Associació  de  Criadors  del  Ca  Eivissenc  (Podenco  Ibicenco)  
d’Eivissa  i  Formentera,  pretén  evitar  la  desaparició  d’una  denominació,  la  del  ca  eivissenc,  
adquirida amb molta dedicació i sacrifici, i que mereix ser objecte de protecció i defensa com una 
part irrenunciable de la nostra història. Per tot això, manifestem el nostre compromís amb aquesta  
causa. “
És tot el que es proposa als efectes oportuns. Eivissa, 15 de gener de 2012
Sgt.: Paz Hernández Venero.  Cap de l’Àrea de Mobilitat, Medi AmbientI Protecció Civil.Vº Bº.EL 
REGIDOR DE L’ÀREA,Sgt.: Juan  Mayans Cruz”
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Dictaminat  favorablement  per  la  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Joventut,  Educació,  Serveis 
Socials, Esports i Promoció Turística i Econòmica.

Intervencions:

Sr. Ruiz: Estan d’acord amb la proposta. És molt important que la proposta arribi a qui ha creat la 
polèmica, que ha set el PP del Consell de Mallorca.
Faran el seguiment perquè en el proper document oficial surti així.
Demana a l’equip de govern que parlin amb els seus companys de Mallorca,  que rectifiquin el 
document oficial i respectin la nostra cultura, les nostres costums, i el podenc eivissenc que és una 
cosa nostra de tota la vida, és innegociable i han d’estar tots.

Sr.  Mayans: Estant  contents  de  que  des  dels  altres  grups  polítics,  es  doni  suport  a  aquesta 
declaració institucional.
Procedeix a la lectura de la declaració abans transcrita.
Vol agrair a l’associació de criadors del ca eivissenc, en especial al seu president, la seua tasca en 
defensa d’aquesta raça, i per tot això manifesten el seu compromís en aquesta causa.

Sr. Villalonga: Se sumaran a aquesta proposta, però això ha d’arribar a Mallorca. Que faran una 
vegada aprovada?
Demana que es comprometin a enviar la proposta al Consell de Mallorca i al Govern Balear.

Sr. Mayans: Ho faran arribar, doncs s’hi ha compromès.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

3r. Aprovació definitiva del Reglament d’ús de les Biblioteques Municipals d’Eivissa:

Vista la proposta d'acord de la 2ª Tinent d'Alcalde del tenor literal següent:

“Assumpte:  Aprovació  definitiva  del  Reglament  de  l’ús  de  les  Biblioteques  Municipals 
d'Eivissa.

Amb data 25 d’octubre de 2012, es va aprovar inicialment el Reglament de l’ús de les Biblioteques 
Municipals d'Eivissa. El mateix fou publicat al BOIB núm. 170, de data 17 de novembre de 2012, i 
remés a l’Institut Balear de la Dona als efectes previstos als efectes previstos a l’article 7.g) de la 
Llei 12/2006 de 20 de setembre. Vist l’informe sobre l’impacte de gènere emès amb data 22 de 
novembre de 2012, en el qual es recomana la introducció en el Reglament aprovat d’una sèrie de 
recomanacions pel que fa al llenguatge emprat. Havent-se introduït en el Reglament les correccions 
indicades, i no havent-se presentat cap altra al·legació es proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
del següent ACORD:

Primer.- Aprovar  amb  caràcter  definitiu  el  Reglament  de  l’ús  de  les  Biblioteques  Municipals 
d'Eivissa, que s’adjunta com a annex I.

Segon.- Que es procedeixi a la publicació del text íntegre de l’ordenança aprovada al Butlletí Oficial 
de les Illes Balears, als efectes previstos a l’article 103 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, 
Municipal i de Règim Local de les Illes Balears. Eivissa, 15 de gener de 2013. La 2ª Tinent d'Alcalde 
de Cultura, Sgt.:Catalina Sansano Costa” 
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i a la vista del text del Reglament de l´ús de les biblioteques municipals d'Eivissa, del tenor literal 
següent:

“INDEX DEL REGLAMENT DE L'ÚS DE LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS D'EIVISSA (BME)

1. Exposició de motius.
2. Títol Preliminar.

-Article 1: Objectius i funcions de la BME.
3. Títol I: L'accés, espai, equip i horari.

-Article 2: Accés.
-Article 3: Espai.
-Article 4: Equip. 
-Article 5: Horari.

4. Títol II:Drets i deures de les persones usuàries.
-Article 6: Drets de les persones usuàries.
-Article 7: Deures de les persones usuàries.

5. Títol III:Dels serveis de la biblioteca.
-Article 8: Del caràcter dels serveis de la BME.
-Article 9: La targeta de persona usuària de la BME.
-Article 10: Dels serveis.
-Article 11: Servei de préstec personal.
-Article 12: Servei de préstec interbibliotecari.
-Article 13: Servei per a visitants i turistes.
-Article 14: Règim de funcionament de les reserves, renovacions i devolucions.
-Article 15: Servei de préstec col·lectiu.
-Article 16: Servei de préstec assistencial a domicili.
-Article 17: Servei d'accés a les tecnologies informàtiques i Wi-fi.
-Article 18: Servei d'informació i seccions especials.
-Article 19: Visites de grups a la biblioteca.
-Article 20: Activitats d'animació cultural i de habit lector.

6. Títol IV:Dels béns.
-Article 21: Donacions bibliogràfiques, audiovisuals i documentals.
-Article 22: Objectes perduts.
-Article 23: Danys a la biblioteca.

7. Títol V:De la garantia dels drets de les persones usuàries i del personal al servei de 
l'Ajuntament d'Eivissa.

-Article 24:Caràcter de BME i condició del personal al seu servei.
-Article 25: Infraccions.
-Article 26: Prescripció.
-Article 27: Sancions i correccions.
-Article 28: Graduacions de les sancions.
-Article 29: Responsabilitats.
-Article 30: Procediment sancionador i competència.

8. Títol VI: Cessió d'espais per a actes.
-Article 31: Cessió de l'ús dels espais de la BME.

9. Disposició Addicional.
10. Disposició Final.

REGLAMENT DE L'ÚS DE LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS D'EIVISSA (BME)
Aquest reglament regula el funcionament i la prestació pública del servei de la Biblioteca Municipal 
d'Eivissa,  titularitat  de l'Ajuntament d'Eivissa, així  mateix l'esmentat reglament afecta a totes les 
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persones que facin ús de les instal·lacions i serveis de la BME amb independència de la possessió 
o no del carnet de soci o sòcia de la biblioteca o d'altre carnet de soci o sòcia de la xarxa de 
biblioteques de les Illes Pitiüses.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
A la  vista  la  Llei  19/2006,  de 23 de novembre del  sistema bibliotecari  de  les  Illes  Balears,  el 
Reglament  que  regula  la  xarxa  de  biblioteques  públiques  de  les  Illes  Pitiüses  i  vistes  les 
competències pròpies dels ajuntaments segons l'art 25. 2 m) en relació amb l'art 26.1.b) de la Llei 
7/1985,  de  2 d'abril,  reguladora  de les  bases de règim local,  així  com en virtut  de  l'art  49  de 
l'esmentada Llei modificada per la Llei 11/99 de 21 d'abril i per la Llei 57/2003 de 16 de desembre i 
concordants, es dicta aquest Reglament d'ús del servei de la Biblioteca Municipal d'Eivissa (BME). 
L'objectiu d'aquest reglament és regular l'ús de la BME així com el funcionament present i futur de 
totes les biblioteques municipals que s'adheriren a la present normativa, totes elles dependentes del 
servei d'Arxiu/Biblioteca d'aquest  Ajuntament. 
TÍTOL PRELIMINAR.
Article 1:Objectius i funció de la BME.
La lectura i  l'accés a la  informació son drets del  que han de poder  gaudir  tots  els  ciutadans i 
ciutadanes de qualsevol comunitat lliure i democràtica. La lectura i la informació fa als ciutadans i 
ciutadanes més lliures i  autònoms. Aquest dret s'ofereix per part  de les institucions públiques a 
través de les biblioteques, arxius, hemeroteques, ludoteques, bebeteques i sales de lectura.
La Biblioteca és un espai públic i col·lectiu d'estudi, investigació i lectura. La Biblioteca Municipal 
d'Eivissa (BME) és un servei públic municipal obert a tota la ciutadania. Les institucions que tutelen 
aquests espais tenen la responsabilitat de garantir un ambient i instal·lacions adequades. 
Per tal de garantir un bon servei a les persones usuàries es redacta i aprova aquest reglament, que 
és d'obligat  compliment i  que per tant resta a disposició  de tothom per a la seua lectura i  que 
suposa una relació dels drets i deures tant del personal bibliotecari com de les persones usuàries 
del servei. Un extracte del document es pot consultar a la web de la Biblioteca Municipal d'Eivissa.
D’altra banda, per tal de garantir els drets de les persones usuàries, s’ha regulat la tipificació de les 
infraccions (i, també, les sancions aplicables) en funció de les conductes incíviques més comunes 
observades a la biblioteca.
Les sancions no són pecuniàries, sinó de privació del servei. La idea que presideix aquest sistema 
és simple; el reglament d'us del servei de la BME atorga uns drets a les persones usuàries, però 
també els hi imposa uns deures. Si no es dona compliment als deures, no es poden exercir els 
drets, aquesta ètica bàsica és la que inspira el títol respecte a les infraccions i sancions.
TÍTOL I.: L'ACCES, ESPAI, EQUIP I HORARI.
Article 2:Accés.
2.1) La BME és un servei públic municipal  obert a tota la ciutadania, dins del calendari i horari 
establert  a l'article 5 d'aquest text i que està subjecte a modificacions a criteri de l'Ajuntament.
2.2) L'accés als espais i serveis és lliure i gratuït, adreçant-se a tota la ciutadania sense distinció 
d'edat, sexe, raça, creença, etc. Només l'ús de determinats serveis i supòsits pel quals s'estableixi 
mitjançant ordenança un tribut que es pugui meritar per a l'ús dels serveis complementaris a la 
biblioteca podran suposar el pagament d'unes taxes o preus públics d'acord amb les ordenances 
municipals. 
2.3)  No està  permesa l'entrada d'animals  domèstics,  llevat  dels  gossos pigall  que acompanyin 
persones amb dificultats de visió.
2.4) Els infants menors de 14 anys solament tenen accés a les sales infantils de la BME i han 
d'accedir i romandre-hi, acompanyats d'una persona adulta. En cap cas, el personal bibliotecari es 
farà responsable de la seva cura i vigilància.
2.5) No està permesa l'entrada de vehicles recreatius:patinets,bicicletes, etcètera.
2.6) Quan sigui estrictament necessari el personal de la Biblioteca pot restringir-hi l'accés o expulsar 
de la biblioteca,  de forma temporal o permanent,  a  aquelles persones que incompleixin  aquest 
reglament d'ús d'altres normes elementals de convivència, civisme i utilització de béns públics. Així 
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mateix, el personal bibliotecari quan sigui estrictament necessari i per causa de força major i en cas 
d' incompliment greu de les normes bàsiques de convivència i d'aquest reglament, podrà establir 
limitacions a aquest principi, d'acord amb els seus superiors, aplicant directament i sense cap altra 
resolució el règim de sancions establert en l'art 28 d'aquest reglament.
a)Accés al fons bibliogràfic
L’accés al fons bibliogràfic general, que comprèn obres que abracen totes les disciplines, és lliure i 
gratuït.  (aquest  fons  es  pot  consultar  al  Catàleg  Bibliogràfic  de  les  Illes  Balears  (CABIB): 
http://cabib.uib.es/)
En general, el fons bibliogràfic i audiovisual que integra el fons general de qualsevol biblioteca és 
propietat pública gestionada pel personal bibliotecari que té l'obligació de custodiar-lo i protegir-lo 
per oferir-lo en òptimes condicions als usuaris i les usuàries del servei.
 És responsabilitat  de la biblioteca oferir un fons bibliogràfic i  audiovisual classificat i  actualitzat 
periòdicament i regularment en funció de les possibilitats pressupostàries del centre.
El fons bibliogràfic i  audiovisual  que integra el  fons general  de la BME és adquirit  a partir  dels 
pressuposts municipals de la Corporació i per tant son béns inventariables que s'han de custodiar, 
conservar  i posar a l'abast de l'usuari per part del personal de la Biblioteca seguint els criteris del 
personal tècnic i responsable del servei, això és, llibres que son susceptibles de préstec, aquells 
que son de consulta a la sala, aquells que son de préstec restringit,  etc. Alguns dels títols que 
formen  el  fons  bibliogràfic  i  audiovisual  de  la  BME  prové  de  donacions  institucionals  o  de 
particulars, que contribueixen així a enriquir i augmentar aquest fons.
Les persones usuàries de la BME podran fer propostes que es tendran en compte per la direcció a 
l'hora d'ampliar i actualitzar el fons bibliogràfic i audiovisual de la biblioteca, sempre en funció de les 
disponibilitats pressupostàries .
Article 3: Espai.
La BME disposa de 200 punts de lectura destinats a la consulta de les obres en la sala i es troba 
distribuïda  en  els  següents  espais:  a)Taquilles-Entrada.  b)  Pis  inferior:  Hemeroteca  (premsa  i 
publicacions  periòdiques),  Mostrador  de  préstec,  Sala  Infantil-Juvenil,  Bebeteca,  Obres  de 
referència (diccionaris i enciclopèdies). c) Pis superior: Sala d'Adults i Sala Marià Villangómez. d) 
Espais  d'accés  restringit  al  públic  i  d'accés  només  permès  al  personal:  Despatx  direcció  i 
Magatzem. 
Cada sala està destinada per a un públic i uns usos específics. La gestió i la utilització d'aquests 
espais és competència exclusiva del personal bibliotecari. 
L'aforament  de  les  sales  és  limitat.  En  cas  de  que  les  sales  estiguin  completes,  el  personal 
bibliotecari podrà limitar l'accés a noves persones usuàries fins que tornin a quedar espais lliures. 
Article 4: Equip.
L'equip humà de la biblioteca està integrat per: a) Direcció: Tècnica Arxivera-Bibliotecària (lloc de 
feina  Cap  del  Servei  de  Documentació);  b)  gestió:  Administrativa  (lloc  de  feina  Responsable 
bibliotecària); c)Administrativa biblioteca, d) Bibliotecàries auxiliars.
És responsabilitat del personal bibliotecari complir l'horari establert d'atenció al públic i avisar amb 
antelació de qualsevol canvi o incidència, presentacions de llibres, conferències o altres activitats 
que puguin modificar puntualment o interrompre aquest horari habitual. 
Article 5: Horari.
Actualment, l'horari d'atenció al públic de la BME és:a) Hivern:de 8.30 a 14.00 i de 16.00 a 20.30 
(de finals  d'octubre a  Setmana Santa),  De Setmana Santa a final  de  curs escolar-Sant  Joan i 
setembre-octubre:De 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00,Dissabtes: De 10.15 a 13.30 
b) Estiu i Nadal: Horari intensiu de 8.00 a 15.00 hores de dilluns a divendres. Horari extraordinari 
exàmens de setembre: Com a servei extraordinari,  a partir  de l'estiu de 2011 es realitza horari 
ininterromput  de  13  hores  diàries  de  8.00  a  21.00  hores  de  dilluns  a  divendres  durant  les  2 
setmanes prèvies als exàmens de setembre.
TÍTOL II : DELS DRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES
Article 6:Drets de les persones usuàries. 
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1).-Dret d'informació.
a) Les persones usuàries de la BME tenen dret a sol·licitar informació sobre el seu fons, el seu 
funcionament i el seu reglament. 
b) Aquest reglament resta a disposició de tothom per a la seva consulta.
c) En cas de serveis amb reglaments particulars també són a disposició de tothom.
d) La biblioteca exposa l'horari d'atenció al públic i dels serveis amb horaris restringits i anuncia les 
activitats i els actes que s'hi organitzen amb el temps suficient i de la forma més convenient per 
garantir-ne la màxima difusió.
2).-Dret a rebre suport.
a) Les persones usuàries poden demanar ajut al personal bibliotecari,  que és el responsable de 
prestar el suport necessari per a facilitar l'ús dels serveis.
-El personal bibliotecari assessorarà la persona usuària sobre el fons bibliogràfic i audiovisual del 
centre així com de les diferents seccions, normes d'ús, horaris, activitats, etc.
-El personal bibliotecari orientarà la persona usuària i l'ajudarà a localitzar les obres i la informació 
que necessiti i l'assessorarà sobre els recursos que ofereix la BME.
3).-Dret d'opinió.
a)  La  biblioteca  disposa  d'una  bústia  de  suggeriments  per  facilitar  l'expressió  de  queixes  i 
suggeriments.
4).-Dret de participació.
a) La biblioteca escolta les entitats, i agents socials del territori, en relació amb el seu funcionament 
i la programació d'activitats.
b) En l'ampliació i renovació del fons bibliogràfic i audiovisual de la biblioteca es tenen en compte es 
suggeriments de les persones usuàries sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries . 
Article 7:Deures de les persones usuàries.
La biblioteca és un centre comunitari on ha de regnar la convivència i el respecte, tant cap a la resta 
de  persones  usuàries  com  envers  el  personal  bibliotecari,  les  instal·lacions,  el  mobiliari,  els 
equipaments informàtics i el fons bibliogràfic, audiovisual i documental. 
Les normes de comportament son les exigides habitualment a qualsevol servei públic d'aquestes 
característiques i  s'han de complir  per part  de les persones usuàries  i  fer  complir  per part  del 
personal bibliotecari:
1)Normes generals
1- Respectar a les altres persones usuàries, al personal de la biblioteca, el fons, els béns mobles i 
immobles de la biblioteca. 
2- Mantenir una actitud correcta, i en aquest sentit, i mantenir-se vestits i calçats a l'interior de la 
mateixa. Igualment, per accedir a la BME caldrà trobar-se en condicions higièniques d'acord als 
estàndards socials.
3- S'han de dipositar els efectes personals en els llocs habilitats a aquest efecte. La BME declina 
tota responsabilitat sobre els béns personals de les persones usuàries. Els objectes trobats a la 
BME es  conservaran un  màxim d'un mes en  qualitat  d'objectes  perduts.  Transcorregut  aquest 
temps, la BME se'n despendrà.
4-  S'ha  de  mantenir  en  tot  moment  una  conducta  correcta  i  guardar  silenci,  no  s'admetran 
conductes violentes, insults.  S'han d'apagar els telèfons mòbils abans d'accedir  a l'interior  :està 
totalment prohibit parlar per mòbil dins la biblioteca, sota qualsevol circumstància. Aquest fet serà 
motiu d'expulsió immediata.
5- Deixar els documents, en acabar la seva consulta, en un dels llocs destinats a aquest ús.
6- Abstenir-se de:
a).- Menjar, beure o fumar dins la biblioteca. Només està permès el consum d'aigua sempre que es 
respecti la integritat dels llibres i del material.
b).- Escriure, calcar o fer senyals en cap llibre, revista o qualsevol document.
c)-  Reservar punts de lectura a les sales per a altres persones ni  per  a ús propi.  El  personal 
bibliotecari retirarà els efectes personals si això és produeix. 
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d).- Canviar de lloc el mobiliari i els equipaments; obrir o tancar finestres i modificar els aparells de 
climatització. No és permès canviar la distribució del mobiliari  i els equipaments de les diferents 
sales  ni  fer-ne  un  ús  inadequat.  Els  comportaments  que  s'apartin  d'aquestes  premisses  seran 
sancionats.
e).- No és permet fer treballs en grup. 
f).- No és permet realitzar cap treball manual, ni utilitzar tisores, cúter, pintura, aquarel·les, cola i tot 
aquells  materials  amb els  quals  es  puguin  mutilar  o  malmetre  els  documents  o  material  de  la 
biblioteca.
g).- Realitzar activitats que en general puguin molestar les altres persones usuàries o entorpir el 
funcionament normal de la biblioteca.
7.- Entrar al recinte de la biblioteca amb qualsevol tipus de vehicles, llevat d'aquells aparells que 
facilitin el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
8.- La BME es reserva el dret de demanar la identificació a les persones usuàries sempre que ho 
consideri necessari per al seu bon funcionament.
9.-Complir amb el que disposa aquest reglament de la BME.
TÍTOL III:DELS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA.
Article 8:Caràcter dels serveis de la BME.
a) La BME té el caràcter de servei públic municipal, i que té per objecte l'accés a la informació i el 
coneixement que posa l'Ajuntament  a la ciutadania del municipi. Tot i ser de titularitat municipal, la 
BME  és  un  servei  que  a  la  pràctica  ha  esdevingut  insular  degut  a  la  capitalitat  de  Vila,  les 
característiques del centre i el seu fons bibliogràfic, audiovisual i documental que acull, el més alt de 
les Pitiüses i un dels més importants de les Illes Balears. 
b) Per a poder utilitzar  els serveis de la BME, les persones usuàries han de tenir  carnet de la 
biblioteca i que aquest no estigui bloquejat. 
Article 9:La targeta de persona usuària o carnet de soci o sòcia de la Biblioteca.
a) En general les persones empadronades al municipi  d'Eivissa poden accedir als serveis de la 
BME  així  com  sol·licitar  la  targeta  de  persona  usuària,  portants   el  DNI/NIE  o  el  permís  de 
residencia, adreça, telèfon i correu electrònic. 
b)  S'ha  de  tenir  en  compte  que  les  persones  titulars  de  qualsevol  carnet  de  soci  o  sòcia  de 
qualsevol biblioteca pública de les Pitiüses poden fer-lo servir per al servei de préstec de la BME i 
de qualsevol d'aquests centres sense necessitat de fer-se soci o sòcia de cada un d'ells, segons 
acord entre totes les biblioteques municipals de les Pitiüses i de la Biblioteca Pública del Consell 
Insular.
c) L'esmentada targeta de persona usuària atorga el dret a l'accés al servei de préstec de llibres, 
audiovisuals i publicacions periòdiques per un període concret, prorrogable o no depenent de la 
demanda i les necessitats del servei, i comporta l'acceptació i compliment d'aquest reglament. 
d) La targeta de persona usuària és personal i intransferible, fent-se la persona titular, responsable 
de l'ús que es faci d'ella.
e)  Les persones usuàries menors de 14 anys  necessiten  l'autorització  dels  pares  per  fer-se el 
carnet, així com els majors de 14 anys que no presentin el DNI.
f) Cal comunicar a la biblioteca qualsevol canvi en les seves dades, especialment les de domicili, 
telèfon de contacte o correu electrònic. 
g)  En  cas  de  pèrdua  o  sostracció  de  la  targeta  de  persona  usuària  s'ha  de  comunicar-ho 
immediatament a la BME, en cas contrari la persona usuària serà la responsable patrimonial de l'ús 
que es pugui fer del seu carnet. 
h) D'acord amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter  personal  (LOPD)  les 
dades facilitades a la  BME només s'utilitzaran amb l'objecte pel qual han estat recollides.  Tota 
persona usuària podrà exercir  els drets d'accés, rectificació, oposició i  cancel·lació de les seves 
dades personals.
Article 10:Serveis.
La Biblioteca presta els següents serveis:
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-  Servei  de  préstec  amb  diferents  modalitats:  servei  de  préstec  personal,  servei  de  préstec 
interbibliotecari,  servei  per  a  visitants  i  turistes,  servei  de  préstec  col·lectiu,  servei  de  préstec 
assistencial a domicili.  
- Servei d'accés a tecnologies informàtiques i Wi-fi
- Servei d'informació i seccions especials
- Altres activitats com: Visites de grups a la biblioteca, Activitats d'animació cultural i de hàbit lector. 
Article 11: Servei de préstec personal.
a) El servei de préstec personal permet la cessió gratuïta i temporal d'un determinat nombre de 
documents , sent necessari disposar de la targeta d'usuari/usuària de la biblioteca. 
b) La majoria de documents de la BME és susceptible de préstec. Resten excloses determinades 
obres  a  raó  de  la  seva  tipologia  o  característiques  (obres  de  consulta  com   enciclopèdies, 
diccionaris, fons de reserva, alguns documents únics de la col·lecció local, publicacions periòdiques, 
dossiers de premsa, els darrers exemplars de revistes, determinades obres del fons local, etc) o bé 
del seu estat de conservació o segons criteris del personal bibliotecari. Una part del fons bibliogràfic 
i documental està exclòs de préstec. 
c) El nombre màxim d’obres que es poden tenir al mateix temps i els terminis de devolució en funció 
del tipus de document, són:a)Infantil (fins als 13 anys): 3 obres (llibres 1 setmana, audiovisuals, 3 
dies);b)  Adults  (a  partir  dels  14  anys):  4  obres  (llibres  2  setmanes,  audiovisuals  3  dies):c) 
Condicions especials per a fons de característiques especials com : 1) Llibres recomanats pels 
centres escolars: 1 setmana, 2) Audiovisuals per aprendre idiomes: 1 setmana, 3) Llibres de cap de 
setmana: de divendres a partir de les 19.00 hores fins a dilluns abans de les 12.00 hores.
d) No es poden doblegar les cobertes ni les pàgines dels llibres, així com tampoc es pot retallar ni 
subratllar cap mena de document. 
e) Les fotocòpies que es facin d'un document han de complir la normativa vigent de drets d'autor o 
autora i en el cas dels audiovisuals, cal agafar sempre els discos compactes amb cura, evitant cops 
i ratlladures. 
f)Els documents han de retornar-se en perfecte estat, que serà revisat pel personal de la BME. 
Totes  les  persones  usuàries  que  perdin  un  document  hauran  de  restituir-lo  mitjançant  la  seva 
compra. En el cas que el document no se trobi al mercat, el personal de la BME facilitarà les dades 
d'un document alternatiu per a la seva compra.
Article 12:Servei de préstec interbibliotecari.
La BME ofereix un servei de préstec interbibliotecari per a aquells títols que no formin part del fons 
bibliogràfic propi.
Article 13: Servei per a visitants i turistes.
La BME disposa d'un fons especial  d'obra literària  en diverses llengües per  a aquells  visitants 
temporals que no poden acreditar la seua residència a les Illes Pitiüses, o turistes. En aquest cas, 
l'únic tràmit que s'ha de complir és emplenar un petit formulari.
Article 14: Règim de funcionament per les reserves, renovacions i devolucions 
a)Reserves
Es poden fer reserves d'aquelles obres que no es troben disponibles per trobar-se prestades a 
altres lectors o lectores. Quan el document està disponible es comunica telefònicament a la persona 
que ha fet la reserva. Si hi ha més d'una reserva, aquestes s'atendran per ordre de recepció. Una 
vegada comunicada la disponibilitat del document a la persona interessada, aquesta té un termini 
màxim de 48 hores per retirar-la en el cas general i 24 hores si es tracta d'un llibre recomanat o de 
lectura obligatòria. Passat aquest termini s'atendrà la següent petició o es col·locarà al prestatge a 
disposició dels usuaris/usuàries.
b)Renovacions
Si la persona usuària necessita més temps per llegir o consultar una obra, es pot renovar el préstec 
fins un màxim de 2 vegades, sempre que aquest títol no tengui cap reserva, excepte en els casos 
de texts recomanats pels centres escolars o altres que assenyali el personal bibliotecari.
c)Devolucions
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Els documents s'han de retornar en el termini establert. L'incompliment d'aquest termini donarà lloc 
a la suspensió temporal de la utilització del servei de préstec durant els mateixos dies de retard en 
la devolució.
Article 15:Servei de préstec col·lectiu.
a)Aquest servei permet el préstec de documents als centres d’ensenyament i a entitats, institucions 
i associacions, durant un temps limitat, sent necessari disposar de la targeta de préstec col·lectiu.
b)Amb aquesta modalitat de préstec, el nombre d’obres prestables és superior (un màxim de 12 
documents per centre), i el termini de devolució per als audiovisuals és més ampli (una setmana).
c)Respecte al funcionament i  normes d’ús del préstec, així  com per les reserves, renovacions i 
devolucions, s’aplica el mateix règim de funcionament que pel servei de préstec personal. 
Article 16: Servei de préstec assistencial a domicili.
a)Aquest tipus de servei va adreçat a aquelles persones amb problemes de mobilitat (temporal o 
permanent), que resideixin en el municipi d'Eivissa. El servei consisteix en rebre llibres, revistes i 
audiovisuals al domicili, en qualitat de préstec durant un temps limitat sent necessari disposar de la 
targeta de persona usuària de la biblioteca. 
b)La persona interessada ha de posar-se en contacte amb la biblioteca, a través de telèfon o email, 
per tal de sol·licitar aquest servei. Cal indicar les vostres dades personals (nom i llinatges, adreça 
completa i telèfon) i les dades dels documents que es vol tenir en préstec (títol, autor o autora i 
dades d'edició). El nombre màxim de documents simultanis que es poden prestar és de quatre. El 
termini de préstec és de 30 dies pels llibres i 15 dies els audiovisuals. 
Article 17: Servei d'accés a les tecnologies informàtiques i Wi-fi.
La biblioteca disposa de terminals d’accés gratuït a Internet, així com connexió inalàmbrica Wi-fi en 
totes les sales, per tal d’oferir l’accés a la informació i la comunicació a totes les persones usuàries. 
Amb aquest servei es pretén garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a les noves tecnologies. 
Els  inevitables  problemes tècnics  que comporta  una xarxa  que dóna  servei  a  tantes  persones 
usuàries  s'intentaran  solucionar  en  un  termini  prudencial  sempre  depenent  de  les  possibilitats 
tècniques.
La BME no podrà oferir aquest servei els dissabtes, durant els horaris extraordinaris o per manca 
de personal.
1) Ús dels terminals amb connexió a Internet: funcionament i normes.
a)El  servei  -sempre  que  les  circumstàncies  tècniques  ho  permetin-  està  operatiu  de  dilluns  a 
divendres. 
b)Les prestacions  dels  terminals  són:  navegació  per  la  World Wide Web (www),  ús del  correu 
electrònic mitjançant les vostres comptes pròpies, impressió i gravació.
c)El temps màxim d'ús dels terminals i  connexió per persona és de 30 minuts per a la cerca i 
consulta a Internet. Només en el cas de consulta de premsa antiga digitalitzada es disposarà de 60 
minuts. Cal finalitzar les sessions amb puntualitat per tal de permetre que les persones usuàries 
puguin començar sense demores. 
d)La persona usuària es compromet a fer un ús correcte del servei i dels equips. Qualsevol mal ús, 
tant de continguts com d'aparells, serà considerat una falta.
e)Si en el moment d’estar disponible el terminal, no es troba a la sala la persona que ha fet la 
reserva, se saltarà el torn. 
f)Els  terminals  estan  destinats  exclusivament  a  la  recerca  d’informació,  la  investigació  i 
l’aprenentatge. No es permet accedir a jocs, xats o qualsevol tipus de pàgines de continguts visuals 
que fereixin la sensibilitat d'altres persones, especialment menors.
g)No es poden fer modificacions en la configuració dels equips, arxius o instal·lar programes.
h)Les consultes es podran restringir  a  1  per  dia i  3  a la  setmana per  la  mateixa  persona per 
necessitats del servei o de la demanda.
i)Abans de la utilització de qualsevol dispositiu electrònic cal adreçar-se al personal de la biblioteca 
que facilitarà un número d'accés.
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j)L'ús del servei és individual. Només 1 persona o com a màxim i en casos excepcionals -prèvia 
autorització-  dues,  poden participar en les sessions de consulta a internet a través d'un mateix 
terminal i complint sempre les normes de comportament i silenci generals.
k) S'ha de respectar la privacitat dels usuaris i usuàries. 
l) Els menors d'edat poden fer ús dels terminals d'ordinador a partir dels 6 anys. Fins als 14 anys els 
joves han d'anar acompanyats d'una persona adulta que es faci  responsable o be presentar el 
consentiment signat pel pare o mare o tutor o tutora i per això la BME posarà a disposició de la 
persona usuària el corresponent imprès. La BME no es fa responsable del contingut de les pàgines 
webs consultades.
ll)El personal bibliotecari pot donar per finalitzada la sessió en qualsevol moment si així ho estima 
oportú o negar aquest servei a una persona usuària que no compleixi les normes generals de la 
BME o les específiques d'aquest servei.
m)Per a poder fer còpies amb la impressora la persona usuària s'ha d'adreçar primer al personal 
bibliotecari. El màxim de fulls impresos de manera gratuïta serà de 5.
2) El servei d’Internet i els espais multimèdia. 
a)Les persones usuàries tenen l’obligació de llegir  qualsevol  notícia  relacionada amb temes de 
copyright que figuri a la informació consultada i respectar-la. La biblioteca no es fa responsable del 
contingut de la informació consultada ni de l’ús que en facin els usuaris. Només es pot utilitzar la 
informació dins dels límits que permeti la legislació vigent, la propietat registrada, l’autor o autora o 
qualsevol altra norma ètica o exigència implícita o explícita establerta en cada cas. 
b)No es permet entrar a pàgines de contingut pornogràfic o violent, que vulnerin els drets humans, i 
de continguts visuals que fereixin la sensibilitat  d’altres persones usuàries o del personal de la 
biblioteca. 
c)Un cop la persona usuària hagi acabat la sessió, no es permet que quedi emmagatzemat cap 
arxiu als  ordinadors. Per qüestions de seguretat de la persona usuària i del sistema informàtic, 
s’eliminaran els arxius un cop la persona usuària hagi acabat la sessió. 
d)No es permet que les persones usuàries instal·lin programari informàtic. 
Article 18:Serveis d'informació i seccions especials.
1)Taula  de novetats/Nous  títols:es  renova setmanalment  i  ofereix  una  selecció  de les novetats 
adquirides o de nous títols que s'incorporen a la biblioteca. 
2)  Renovam seccions:  mostra bibliogràfica  dels  títols adquirits específicament per a una secció 
especial. 
3) Servei de reserva: quan es dóna una demanda especial sobre un títol determinat s'estableix una 
llista d'espera de persones usuàries, respectant-se l'ordre de petició i avisant la persona usuària 
quan és el  seu torn de lectura. Si  la persona usuària no contesta o tarda més de 24/48 hores 
-segons els casos- en retirar el llibre, es passarà la següent persona usuària.
4) Llibres recomanats: la BME compta en el seu fons amb varis exemplars d'aquells títols que son 
de lectura obligatòria per l'alumnat dels diferents centres escolars del municipi. En aquest cas i per 
tal de donar servei al major nombre de lectors/es i estudiants/es, el termini de préstec és més curt i 
no és renovable.
5) L'escriptor o escriptora del mes: la BME dedica cada mes a un escriptor o escriptora determinat 
aprofitant una efemèride o aniversari, exposant la seua obra a l'entrada de la biblioteca, editant un 
fulletó  informatiu  i  un  punt  de llibre  i  restringint  durant  aquest  període el  préstec de les  obres 
exposades en l'activitat.
6)  Tal  dia  com  avui:  Exposicions  bibliogràfiques  aprofitant  efemèrides  relacionades  amb  els 
diferents coneixements, els llibres i els seus autors o autores.
7) Bústia de suggeriments: es troba al mostrador de préstec. Només s'atendran les que portin les 
dades de la persona usuària que fa el suggeriment, comentari, petició o recomanació aportant nom 
complet, telèfon i/o correu per poder respondre. 
Article 19:Visites de grups a la Biblioteca.
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a)Aquest  servei és una activitat  inicialment  dissenyada per a l'ús docent  i  pedagògic,  dirigit  en 
primera instància als centres escolars d'Eivissa que així ho sol·licitin.
b)També podran sol·licitar i  concertar visites guiades altres col·lectius o entitats sempre amb la 
suficient antelació i en l'horari estipulat, prèvia reserva de dia i hora d'acord amb els responsables 
de la BME, preferentment a primera hora del matí,  per tal  de no interferir  excessivament en el 
servei. La visita no durarà més de 45 minuts i haurà de finalitzar en tot cas abans de les 11,00 Hs. 
No es podran admetre visites col·lectives sense autorització prèvia.
c) Aquestes visites les realitza el personal bibliotecari en el temps i forma que s'estableixi. L'alumnat 
haurà de venir acompanyat amb personal docent i adult que es faci responsable d'ell.
Article 20:Activitats d'animació cultural i de l'hàbit lector.
Les activitats que organitza o acull la BME son de lliure accés per a tota la ciutadania. Les activitats 
seran gratuïtes  sempre que no es  fixin  preus  públics  en casos excepcionals  i  especials  o  per 
necessitat d'autofinançament. 
En  el  cas  de  que  el  desenvolupament  de  les  activitats  afecti  els  altres  serveis,  el  personal 
bibliotecari ho comunicarà a les persones usuàries amb antelació indicant dia, sala i hora. 
TÍTOL IV. DELS BÉNS.
Article 21: Donacions bibliogràfiques, audiovisuals i documentals.
a)En general la BME accepta les donacions ja que ajuden a enriquir i augmentar el nostre fons 
bibliogràfic,  tant  de  llibres  i  d’audiovisuals  com:1)Documents  de  caràcter  general,  de  diferents 
temàtiques  i  llengües,  i  suports  (llibre,  DVD,  CD...).  2)Publicacions  periòdiques,  3)Obres  de 
referència.
b)La BME es reserva el dret de decidir quines obres s’incorporaran als fons documental en funció 
de l’estat de conservació i/o interès del document. Les obres que s’incorporin als fons bibliogràfic de 
la biblioteca, passen a ser de la seua propietat, i com a tals, reben el mateix tractament documental 
que la resta del seu fons d’acord amb la seua política de col·lecció. Els criteris generals que es fan 
servir a l’hora d’incorporar els documents a la col·lecció de la biblioteca són:documents que estiguin 
en bon estat  d’higiene i  conservació,  sense anotacions,  ni  text  subratllat,  també són d'especial 
interès els llibres moderns dels quals no disposa la biblioteca, els llibres de temàtica local, així com 
els llibres antics o d’un especial valor.
c)Qualsevol persona que vulgui fer una donació bibliogràfica a la BME haurà de portar els donatius 
directament a la biblioteca. A la recepció, el personal bibliotecari demanarà les dades per tal de 
deixar-ne constància i poder agrair la donació per escrit. 
d)Les obres que no s’incorporin als fons bibliogràfic de la biblioteca es podran distribuir a diferents 
associacions culturals, centres educatius, ONG's o similars. 
e)L'acceptació  d'una  donació  implica  l'establiment  d'un  protocol  entre  qui  dóna  i  l'Ajuntament 
d'Eivissa, o si no n´hi ha, l'agraïment de la donació i les condicions específiques que la regiran, si 
s'escau. 
Article 22: Objectes perduts.
El servei de la BME i els seus treballadors o treballadores, en cap cas, es responsabilitzen dels 
objectes perduts o robats.
Article 23: Danys a la biblioteca.
Les persones que, per frau o negligència, causen danys o realitzin actes d'apropiació sense dret, 
hauran de reparar el dany o restituir l'apropiació. La reparació del dany o restitució de l'apropiació 
és independent de les sancions que es puguin imposar en via administrativa.
TITOL  V.-  DE  LA GARANTIA  DELS  DRETS  DE  LES  PERSONES  USUÀRIES  I  DEL 
PERSONAL AL SERVEI DE LA BME
Article 24: Caràcter de la BME i condició del personal al seu servei.
1.-La BME té el caràcter de servei públic.
2.-Es reconeix la condició d'autoritat al personal al servei de la BME, amb les conseqüències que 
estableix la legislació general. Els fets que constati aquest personal tenen valor probatori, d'acord 
amb el que estableix la legislació de procediment administratiu.
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Article 25: Infraccions.
Les infraccions a aquest reglament poden ser molt greus, greus i lleus.
a)Es consideren infraccions molt greus:
1.-Les pertorbacions rellevants de la convivència que afectin de manera molt  greu, immediata i 
directa a la tranquil·litat o a l'exercici de drets legítims de la resta de persones usuàries de la BME, i 
també que es tractin d'activitats o conductes no subsumibles en el tipus previstos del capítol IV de 
la Llei 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana.
2.-L'impediment molt greu de l'ús d'un servei de la BME respecte a altres persones usuàries amb 
dret a la seva utilització.
3.-Els actes de deteriorament molt greu d'equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements 
del servei de la biblioteca siguin mobles o immobles o qualsevol mena de document.
4.-L'impediment molt greu o rellevant obstrucció al normal funcionament de la biblioteca.
5.-La reincidència (comissió dues o més vegades) de conductes qualificades com a greus en el 
termini de dos anys.
6.-No respectar de manera molt greu al personal de la BME.
7.-L'apropiació  de  qualsevol  dels  béns  de  la  biblioteca,  com  a  material,  llibres,  publicacions, 
audiovisuals etc, sense perjudici, de la seva qualificació d'acord al Codi Penal.
b)Es consideren infraccions greus:
1.-Les pertorbacions rellevants de la convivència que afectin de manera greu, immediata i directa a 
la tranquil·litat o a l'exercici de drets legítims de la resta de persones usuàries de la BME, i també 
que es tractin d'activitats o conductes no subsumibles en el tipus previstos del capítol IV de la Llei 
1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana.
2.-L'impediment greu de l'ús d'un servei de la BME respecte a altres persones usuàries amb dret a 
la seva utilització.
3.-Els actes de deteriorament greu d'equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements del 
servei de la biblioteca siguin mobles o immobles o qualsevol mena de document.
4.-L'impediment greu o rellevant obstrucció al normal funcionament de la biblioteca.
5.-La reincidència (comissió dues o més vegades) de conductes qualificades com a lleus en el 
termini de dos anys.
6.-No respectar de manera greu al personal de la BME.
7.-No identificar-se a requeriment del personal de la BME.
8.-No obeir les ordres donades pel personal de la biblioteca en quant a utilització del material o 
comportament.
9.-Destruir, malmetre o retallar llibres, revistes o qualsevol altre document.
10.-Usar  la  targeta  de  persona  usuària  de  la  biblioteca  fraudulentament  i  contravenint  el  que 
disposa l'art 9 d'aquest reglament.
11.-Entrar al recinte amb qualsevol tipus de vehicle a motor, llevat d'aquells aparells que facilitin el 
desplaçament de persones amb mobilitat reduïda.
12.-Córrer i cridar reiteradament.
13 -Fumar, menjar o beure ( excepte aigua) en el recinte de la BME.
14.-Accedir-hi amb animals, amb excepció de les persones invidents i persones amb discapacitats 
que els necessitin per a la seva mobilitat.
c)Es consideren infraccions lleus o conductes incíviques:
1.-Accedir a la BME en condicions en les que no es pugui contrastar la seva identificació com a 
persona usuària de la biblioteca.
2.-No mantenir-se convenientment vestit i calçat a l'interior de la biblioteca.
3.-No trobar-se en condicions higièniques d'acord als estàndards socials.
4.-Fer sorolls de manera reiterada i molesta, de manera que es pertorbi l'ús normal del servei de la 
BME.
5.-Fer treballs en grup, tot i el requeriment o advertència del personal bibliotecari.
6.-Escriure o fer senyals en cap llibre, revista o qualsevol altre document.
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7.-Reservar llocs de lectura a la sala.
8.-Canviar  de  lloc  el  mobiliari  i  els  equipaments  de  les  biblioteques;  obrir  o  tancar  finestres  i 
modificar els aparells de climatització.
9.-No comunicar la pèrdua o subtracció de la targeta de persona usuària.
10.-La resta d'incompliments de deures de les persones usuàries previstos en aquest reglament.
Article 26:Prescripció.
 La prescripció de les infraccions començarà a comptar des del dia de la comissió dels fets. Les 
infraccions qualificades de lleus prescriuran al cap de tres mesos, les de caràcter greu prescriuran 
al cap de sis mesos i les de tipus molt greu a l'any.
Article 27:Sancions i correccions.
1).-Sancions per les infraccions lleus:
-Se sancionen amb una prohibició de l'accés, i ús dels seus serveis, a la BME d'un a tres mesos.
2).-Sancions per les infraccions greus:
-Se sancionen amb la prohibició de l'accés, i ús dels seus serveis, a la BME de tres mesos a un 
any.
3).-Sancions per les infraccions molt greus:
-Se sancionen amb la prohibició de l'accés , i ús dels seus serveis, a la BME de més d'un any fins a 
dos anys.
-Si es reincideix en la comissió d'infraccions molt  greus en el  termini  de dos anys suposarà la 
retirada permanent del carnet de soci o sòcia i la impossibilitat d'accés al servei.
En general  per a l’aplicació de les correccions, el personal al servei de la BME podrà sol·licitar 
l’auxili dels membres de los Forces i Cossos de Seguretat.
Article 28: Graduació de les sancions.
Per  a  graduar  les  sancions  que  s'han  d'aplicar,  amés  dels  criteris  inclosos  en  els  principis 
reguladors de la potestat sancionadora, cal atendre a la gravetat amb què la infracció afecta els 
béns i interessos protegits pel ordenament jurídic, la gravetat del risc, i el grau de culpabilitat.
Durant  la  tramitació  de  l'expedient  sancionador,  si  la  persona  infractora  reconeix  la  seva 
responsabilitat es podrà resoldre el procediment de manera immediata amb imposició de la sanció 
que correspongui si be moderada pel propi reconeixement.
Article 29: Responsabilitats.
Les persones usuàries de les instal·lacions i serveis de la BME  hauran d’observar les següents 
condicions: 
1. Les persones usuàries assumiran les responsabilitats d’ordre civil, penal, administratiu, tributari o 
de qualsevol  altre  tipus que se li  puguin  exigir.  Així  mateix,  assumiran de forma exclusiva  les 
indemnitzacions de danys i prejudicis derivats de la seva responsabilitat.
2. També aquestes persones assumiran les reparacions o indemnitzacions per els desperfectes o 
danys  ocasionats  per  l’ús  indegut  de  les  instal·lacions.  L'Ajuntament  presentarà  la  oportuna 
liquidació, també caldrà la possibilitat d'enervar la sanció corresponent a la persona infractora, en 
els casos en que sigui possible si reposa o retorna al seu estat originari tot allò que hagués malmès, 
deteriorat o espatllat.
3. Cas que la responsabilitat de la infracció recaigui sobre menors d'edat o persones inimputables, 
els seus pares o mares, tutors o tutores, guardadors o guardadores de dret o fet, respondran de la 
sanció imposada i assumiran en tot cas la responsabilitat civil subsidiària. 
4.El personal municipal és responsable de mantenir les instal·lacions però no és responsable de 
tots els problemes tècnics respecte a la xarxa Wi-fi o dels aparells dels quals disposa la BME, es a 
dir, de tot allò que es surti del seu àmbit competencial i/o pressupostari. 
Article 30: Procediment sancionador i competència. 
a)Sense perjudici  del  disposat  a l'art  35 de la  Llei  29/2006 del  sistema bibliotecari  de les Illes 
Balears, per a la imposició de les sancions greus i molt greus per part de l'Ajuntament d'Eivissa 
s'haurà de seguir un procediment amb audiència prèvia de la persona interessada resolent l'òrgan 
municipal competent. El procediment sancionador es tramitarà d’acord a la llei 30/1992 de 22 de 
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novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, 
el Decret 278/1993 de 9 de novembre de procediment sancionador i el Decret 14/94 de 10 de febrer 
de procediment per l'exercici de la potestat sancionadora. 
b)Per la imposició  de les sancions lleus-conductes incíviques- serà competent  la Direcció de  la 
BME.
c)Cas  que  la  infracció  consisteixi  en  malmetre  o  causar  desperfectes  a  l'equipament  i/o  les 
instal·lacions,  la  persona  infractora,  haurà  de  rescabalar  els  danys  i  perjudicis  causats  amb 
independència de la sanció que, en el seu cas s'imposi.
TITOL VI.- DE LA CESSIÓ D'ESPAIS PER A ACTES.
Article 31: Cessió de l'ús dels espais de la BME.
a)Les diferents espais de la BME només seran cedits per a usos compatibles amb l'esperit, i el 
servei d'aquests espais i sempre estaran sotmesos a l'informe favorable de la Direcció.
b)Les  peticions  para  la  cessió  d'us,  s'hauran  de  fer  mitjançant  instància  on  s'especificarà  la 
descripció de l'acte, data i horari de reserva, entitat sol·licitant, persona de contacte, telèfon i correu 
electrònic, necessitats tècniques.
En cas de que l'entitat organitzadora necessiti personal tècnic de llum i so, de porteria, lloguers de 
sala, s'haurà de pagar la taxa regulada en la Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la cessió 
d'ús i serveis de sales i biblioteca de l'espai cultural de can Ventosa.( BOIB núm.29 de 23.02.2012). 
Un cop que es comprovi la disponibilitat de la sala sol·licitada i l'adequació de l'acte als criteris 
establerts, la Direcció de la BME es posarà en contacte amb  l'entitat organitzadora.
c) La utilització dels espais de la BME pressuposa l'acceptació de la present normativa.
d)L'entitat organitzadora és l'única responsable que tots els treballs que es porten a terme per a 
l'organització, el muntatge i el desmuntatge s'executin complint la normativa vigent en matèria de 
seguretat i prevenció de riscos laborals.
e)S'ha  d'utilitzar  la  imatge  gràfica  de  la  BME i  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  segons  la  normativa 
d'imatge corporativa.
f)En cas que el  acte sigui  una manifestació artística o espectacle,  l'entitat  ocupant  ha de tenir 
permís corresponent  de la  Societat  General  d'Autors o  d'altres,  i  s'ha de fer  càrrec  dels  drets 
d'autoria que es deriven de les representacions que s'hi realitzin. 
g)Es podrà impedir la celebració d'actes o activitats que atemptin contra la dignitat de les persones i 
els drets fonamentals, d'acord amb la legislació vigent.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
L'Ajuntament d'Eivissa i la Direcció de la BME es reserven el dret de resoldre qualsevol supòsit no 
previst  en  el  present  reglament  de  la  manera  que  estimi  més  convenient  per  al  correcte 
funcionament del servei, poden matisar o d'adaptar a les noves circumstàncies a proposta de la 
Direcció de la BME, i per resolució del Regidor o la Regidora de cultura.
Per a la seva modificació se seguirà la tramitació prevista en l'art.49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de bases de règim local  (LBRL)  en relació amb l'art  102 de la  Llei  20/2006,  15 de 
desembre municipal i de règim local de les illes Balears.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament entrarà en vigor quan es compleixi el que disposen els arts 49 i 65 de la LBRL 
així com els arts 100 a 103 de la Llei 20/2006, de 15 desembre municipal i de règim local de les Illes 
Balears. 
No es podrà al·legar desconeixement per justificar l'incompliment d'aquest reglament, aprovat i en 
vigor.”

Dictaminat  favorablement  per  la  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Joventut,  Educació,  Serveis 
Socials, Esports i Promoció Turística i Econòmica.

Intervencions:
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Sra.  Boned: Votaran  a  favor.  S’han  rebut  unes  al·legacions  al  reglament  perquè  s’utilitza  un 
llenguatge sexista. Demana que en propers ocasions ho tinguin en compte perquè, tant els homes 
com les dones, se sentin reflectits en aquests documents.

Sra. Sansano: No s’havia enviat a l’Institut de la Dona i han hagut de fer alguna adaptació, però no 
hi havia llenguatge sexista.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

4t. Nomenament de vocal i suplent representants de l’Ajuntament a l’Assemblea del Consorci 
d’Aigües de les Illes Balears:

Vista la proposta d’acord de l’Alcaldia, del tenor literal següent:

“Assumpte: Nomenament de vocal i suplent representats de l’Ajuntament a l’Assemblea del 
Consorci d’Aigües de les Illes Balears.

Una vegada dissolts els Consorcis d’aigües preexistents i creat el nou Consorci d’aigües de les Illes 
Balears, i a la vista de l'escrit de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental de data 13 de 
desembre de 2012, on demanen que l'Ajuntament nombri un vocal i un suplent  representants a la 
Assemblea del Consorci d’Aigües de les Illes Balears,
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent:

ACORD
Nomenar a l'Alcaldessa d'Eivissa, Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, com a vocal titular, i 
al Sr. Juan Mayans Cruz, regidor de Mobilitat, Medi Ambient i Protecció Civil d'aquest Ajuntament 
com a vocal suplent.”.

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis 
Municipals.

Intervencions:

Sra. Costa: S’abstendran perquè entenen que és responsabilitat de l’equip de govern.

Sotmès l’assumpte  a  votació  és  aprovat  amb els  vots  a  favor  de les  Sres.  Sánchez-Jáuregui, 
Sansano,  Marí,  Sánchez,  Valladolid,  i  Srs.  Daura,  Mayans,  Rodrigo,  Marí,  Prats  i  Larroda,  i 
l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer 
i Villalonga.

5è. Aprovació Inicial de l’Ordenança reguladora sobre tinença i protecció dels animals:

Vista la proposta d’acord de la regidoria de Mobilitat, Medi Ambient i Protecció Civil, del tenor literal 
següent:

“PROPOSTA DE APROVACIÓ PEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA DE L' ORDENANÇA 
REGULADORA SOBRE LA TINENÇA I PROTECCIÓ DELS ANIMALS.
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D’acord  amb  la  Declaració  universal  dels  drets  dels  animals  aprovada  per  la  UNESCO  el  27  
d’octubre de 1978 i ratificada posteriorment per les Nacions Unides, els animals són éssers vius  
sensibles que tenen uns drets que l’espècie humana ha de respectar, fet que constitueix un dels 
fonaments de la coexistència d’espècies al món.

La creixent preocupació de les societats desenvolupades en la protecció dels animals, sumada a la 
cada vegada major tendència dels habitants de les ciutats a posseir i conviure en els seus domicilis  
amb animals no només dels considerats clàssicament com domèstics o de companyia, sinó amb 
espècies silvestres i exòtiques, genera la necessitat d’una cada vegada major intervenció de les 
Administracions Públiques, per tal de regular que la seva tinença es realitzi en condicions higiènic-
sanitàries i de tracte adequat, d’acord als principis de respecte, defensa i protecció i sense perjudici  
de les consideracions de seguretat i salut pública dels ciutadans.

Les competències municipals en matèria de protecció dels animals venen recollides en la següent  
normativa:

11. Llei reguladora de les bases del règim local (Llei 7/1985, de 2 d'abril).

12. Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen en l’entorn humà.

13. Decret 56/1994, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament per al desenvolupament i  
l’aplicació de la llei 1/1992 de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà.

14. Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos.

15. Llei 30/1992 de règim jurídic i procediment administratiu comú.

Així doncs, 

LA PROPOSTA QUE ES PRESENTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA PER A LA SEVA 
APROVACIÓ ES LA SEGÜENT:

1r.- Aprovació de l’Ordenança Reguladora sobre la Tinença i Protecció dels Animals.

2n.- Ordenar la publicació per un termini de trenta dies naturals a efectes d’informació pública per a  
la  presentació  de  reclamacions  i  suggeriments  de  la  aprovació  de  l’Ordenança  de  Tinença  i  
Protecció dels Animals.”.

“Ordenança reguladora sobre la tinença i protecció dels animals

Sumari
Exposició de motius
Capítol I: Objecte i àmbit d'aplicació
Capítol II: Definicions
Capítol III: Disposicions generals
Capítol IV: Cens i identificació
Capítol V: Normes sanitàries i de prevenció antirràbica
Capítol VI: Tinença d'animals de companyia
Capítol VII: Circulació dels animals i estància en espais públics i privats.
Capítol VIII: Animals domèstics d'explotació
Capítol IX: Animals potencialment perillosos

18



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 24 de gener de 2013

Capítol X: Agressions
Capítol XI: Animals vagabunds i abandonats
Capítol XII: Establiments de venda
Capítol XIII: Establiments de tinença d'animals i centres veterinaris
Capítol XIV: Entitats de protecció i defensa dels animals
Capítol XV: Responsabilitats
Capítol XVI: Règim sancionador

Exposició de motius.

D'acord  amb la  Declaració  universal  dels  drets  dels  animals  aprovada  per  la  UNESCO  el  27 
d'octubre de 1978 i  ratificada posteriorment  per  les Nacions  Unides,  els  animals  son sers vius 
sensibles que tenen uns drets que la espècie humana ha de respectar, el que constitueix un dels 
fonaments de la coexistència de les especies en el mon. 
La creixent preocupació de les societats desenvolupades en la protecció dels animals, sumada a la 
cada vegada major tendència dels habitants de les ciutats a posseir i conviure en els seus domicilis 
amb animals no només dels considerats clàssicament com a domèstics o de companyia, sinó amb 
especies silvestres i exòtiques, genera la necessitat de una cada vegada major intervenció de les 
Administracions Públiques en l'àmbit del control de la cria i reproducció, comerç i trasllat, així com 
en el establiment de normes que regulen la seva tinença en condicions higiènic-sanitàries i de tracte 
adequat,  concordes  als  principis  de  respecte,  defensa  i  protecció  i  sense  perjudici  de  les 
consideracions de seguretat i salut pública dels ciutadans.

CAPÍTOL I: OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
Article 1.  La present ordenança te per objecte regular la tinença d'animals que viuen en l'entorn 
humà, amb una doble finalitat, la protecció de la salut i la seguretat de les persones, i la protecció 
dels  animals garantint  una tinença responsable i  aconseguint  la màxima reducció de les seves 
pèrdues i abandons.
Article  2.  Aquesta  ordenança  serà  d'obligat  acompliment  en  tot  el  terme municipal  d'Eivissa  i 
afectarà  a  tota  persona  física  o  jurídica  que  en  qualitat  de  propietari,  venedor,  cuidador, 
ensinistrador,  domador,  encarregat,  membre d'  associacions protectores d'animals,  membres de 
societats de colombicultura, colombofilia, ornitologia i similars, així com a qualsevol altra persona 
que es relacioni amb questos de forma permanent, ocasional o accidental.
Queden fora de l'àmbit d'aquesta Ordenança, la protecció i conservació de la fauna autòctona i de 
les especies d'aprofitament piscícola i cinegètic, així com l'experimentació i vivisecció d'animals, i la 
resta de matèries regulades per la seva corresponent legislació específica.

CAPÍTOL II. DEFINICIONS
Article 3.  Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per:
1.  Animals domèstics:  els animals que,  com espècie,  hagin assumit  el  costum de la captivitat  i 
depenguin dels éssers humans per a la seva subsistència.
2. Animals domèstics de companyia: els animals que las persones mantenen generalment a la seva 
llar, per plaer o companyia, sense intenció de lucre per la seva part ni activitat econòmica exercida 
sobre ell.
3.  Animal d'explotació:  és tot  aquell  que, sent domèstic o silvestre, tant autòcton com al·lòcton, 
l'home el manté amb fins lucratius o productius.
4. Animals silvestres: els animals autòctons o no autòctons que viuen en estat salvatge.
5. Animals silvestres en captivitat: els animals salvatges autòctons o no autòctons que, de forma 
individual, viuen en captivitat.
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6. Animal silvestre urbà: animal salvatge que viu en el nucli urbà de ciutats i que comparteix territori 
geogràfic amb les persones.
7. Animals potencialment perillosos: Amb caràcter genèric, tots els que, encara que pertanyen a 
fauna salvatge, i son utilitzats com animals domèstics de companyia, amb independència de la seva 
agressivitat  pertanyen a especies o races que tinguin capacitat de causar la mort o lesions a ls 
persones o  a altres animals  i  danys  a les coses.  També es  consideren animals  potencialment 
perillosos, els animals domèstics i de companyia que així es determinin reglamentàriament, que pel 
seu caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula tinguin capacitat  de causar la mort o 
lesions a les persones o a altres animals i danys a coses.
8. Nucli zoològic: son les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions per 
al  manteniment  dels  animals,  els  centres  d'acollida  d'animals,  els  establiments  de venda i  cria 
d'animals i els que es determinin reglamentàriament.
9. Animal abandonat: és aquell que no és silvestre, no te propietari ni domicili conegut, proveït o no 
d'identificació de procedència o propietari, sense que l'acompanyi cap persona que pugui demostrar 
la seva propietat.

CAPÍTOL III: DISPOSICIONS GENERALS 
Article  4.  La  tinença  d'animals  de  companyia  en  habitatges  urbans  i  altres  immobles,  queda 
condicionada a les circumstàncies higièniques òptimes del seu allotjament, a l'absència de riscos 
sanitaris i a la inexistència de perills o molèsties per als veïns o altres persones. Aquesta tinença 
podrà ser limitada per l'autoritat municipal, previ informe dels Serveis Municipals.
Article 5.  Els propietaris o posseïdors d'animals de companyia estan obligats a mantenir-los en 
bones  condicions  higiènic-sanitàries,  alimentar-los  adequadament,  facilitar-los  un  allotjament 
d'acord  amb  les  exigències  pròpies  de  la  seva  espècie,  raça  i  grandària,  afavorir  el  seu 
desenvolupament físic i saludable, així com atendre'ls sanitàriament i realitzar qualsevol tractament 
preventiu declarat obligatori.
Article 6. Queda prohibit:

a) Mantenir  als  animals  en llocs  o  instal·lacions  indegudes  des  del  punt  de  vista  higiènic-
sanitari o inadequades per a la pràctica dels cuidats i l'atenció necessària que exigeixin les 
seves necessitats fisiològiques i etològiques, segons raça, grandària o espècie.

b) L'abandó d'animals.
c) No proporcionar-los aigua potable ni alimentació suficient ni equilibrada per a mantenir un 

estat adequat de nutrició i salut.
d) Maltractar  o  agredir  físicament  als  animals  o  realitzar  amb ells  qualsevol  acció  que els 

impliqui   patiments o danys  injustificats,  ni  practicar-los mutilacions,  excepte  les que es 
realitzin sota intervenció veterinària en cas de necessitat o per exigència funcional o estètica 
amb la finalitat de donar-los la presentació habitual de la seva raça. 

e) El  sacrifici  dels  animals  sense reunir  les garanties  previstes en les lleis  o en qualsevol 
normativa d'aplicació.

f) Mantenir  permanentment  lligats  o  encadenats  als  animals,  amb  les  especificacions  i 
excepcions que s'estableixin.

g) Fer donació dels animals amb fins publicitaris o com premi, recompensa o regal per altres 
adquisicions de natura distinta a la pròpia adquisició onerosa d'animals, excepte autorització 
expressa de l'Ajuntament.

h) Utilitzar-los  en  procediments  d'experimentació  o  destinar-los  als  mateixos  sense 
l'acompliment de les garanties establertes en la normativa aplicable. Vendre'ls a laboratoris 
o clíniques sense l'acompliment de les garanties previstes en la normativa vigent.

i) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los sofriments o danys innecessaris,  així 
com  qualsevol  tipus  de  substància  no  autoritzada,  encara  que  sigui  per  augmentar  el 
rendiment en una competició.
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j) Manipular artificialment als animals amb objecte de fer-los atractius com diversió o jugueroi 
per a la seva venda.

k) Utilitzar animals vius com blancs en atraccions firals, concursos o competicions.
l) Obligar a treballar a animals de menys de sis mesos d'edat, malalts, desnodrits, fatigats o a 

exercir treballs en els quals l'esforç exigit superi la seva capacitat. L'anterior s'aplica a les 
femelles que siguin prenyades.

m) Emprar animals per  ensinistrar altres animals en la baralla o l'atac.
n) Emprar animals en espectacles, exhibicions, circs, filmacions, publicitat, festes populars o 

religioses  i altres activitats si això suposa per a l'animal sofriment, degradació, paròdies, 
burles  o  tractes  antinaturals,  o  que  puguin  ferir  la  sensibilitat  de  les  persones  que  els 
contemplen.

o) Mantenir als animals en recintes i llocs on no puguin ser degudament controlats i vigilats.
p) Mantenir animals en llocs on ocasionin molèsties evidents als veïns.
q) Exercir la mendicitat valent-se d'ells o imposar-los la realització de comportaments i actituds 

alienes i impròpies de la seva condició que impliquin tracte vexatori.
r) Administrar, inocular o aplicar substàncies farmacològiques sense la prescripció o supervisió 

directa d'un veterinari. Subministrar medicació errònia, aplicar-la d'una manera incorrecta o 
no  valorar  els  efectes  col·laterals  o  no  desitjats  que  puguin  suposar  un  sofriment 
injustificable per als animals.

s) El subministre d'aliments a animals vagabunds o abandonats,  així  com a qualsevol  altre 
quan en puguin derivar molèsties, danys, focus d'insalubritat o brutícia a la via pública. En 
qualsevol  cas, l'alimentació destinada serà sempre aliments secs (pinsos, cereals,  etc.)  i 
s'haurà  de  netejar  posteriorment  la  zona  afectada.  Es  prohibeix  en  tot  cas  el 
subministrament d'aliment als coloms que se trobin en la ciutat.

t) La lluita o baralles de cans o de qualsevol altre animal i demés pràctiques similars, així com 
les baralles de galls no autoritzades.

u) L'abandó de cadàvers de qualsevol espècie animal en la via pública. 
v) Incitar als animals a l'agressivitat de qualsevol forma.
w) Molestar, capturar o comerciar amb animals salvatges urbans excepte per a la realització de 

controls de poblacions d'animals autoritzades per l'Ajuntament.
x) Exhibir  animals  amb  finalitats  lucratives,  vendre'ls  o  intercanviar-los  en  la  via  i  espais 

públics, excepte la cessió, l'adopció o l'acollida d'animals abandonats o perduts per medi de 
l'Ajuntament,  els  centres  d'acollida  d'animals  de  companyia  i  les  entitats  de  defensa  i 
protecció dels animals.

y) Filmar a animals per al cine, la televisió o altres medis de difusió que reprodueixin escenes 
fictícies de crueltat,  maltractament o sofriment d'animals,  sense disposar de l'autorització 
municipal  prèvia  per  garantir  que els  danys  seguin  simulats  i  els  productes  i  els  medis 
utilitzats no provoquin cap perjudici a l'animal.

CAPÍTOL IV: CENS I IDENTIFICACIÓ
Article  7.  Els  posseïdors  de  cans,  d'acord  amb l'Ordre  del  Conseller  d'  Agricultura,  Comerç  i 
Industria, de 21 de maig de 1999, pel que es regula la identificació dels animals de companyia en 
les Illes Balears, estan obligats a inscriure's en el Registre d'identificació d'animals de companyia de 
les Illes Balears, dins d'un termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de naixement o 
adquisició de l'animal, registre que es realitzarà a través dels veterinaris col·laboradors autoritzats. 
En el cas dels animals que provinguin d'altra Comunitat Autònoma el termini serà de trenta dies 
comptats a partir de la data d'entrada en les Illes Balears.
Article 8.  Per poder ser inscrits en el Registre d'identificació d'animals de companyia els animals 
hauran d'estar prèviament identificats individualment mitjançant la implantació d'un transponder o 
microxip.
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Article 9.  Els canvis de domicili  i  telèfon del propietari així  com de residència de l'animal,  i  els 
canvis  de propietaris  han de ser  comunicats  en el  Registre amb la  finalitat  de tenir  les  dades 
actualitzades. El termini màxim per realitzar aquesta comunicació serà d'un mes i es podrà fer a 
través de veterinaris autoritzats o be a través de les oficines municipals.

CAPÍTOL V: NORMES SANITARIES I DE PREVENCIÓ ANTIRÀBICA
Article 10. Els cans has de ser vacunats amb la periodicitat que marca la llei en les dates fixades a 
l'efecte, i s'ha de fer constar la data de l'acompliment d'aquesta obligació en el seu document de 
control sanitari.
Article 11. Tot ca resident en el municipi d'Eivissa haurà d'estar vacunat contra la ràbia a partir dels 
tres  mesos  d'edat.  Les  successives  revacunacions  tindran  caràcter  obligatori  i  anual,  excepte 
modificació d'aquesta pauta que poguessin determinar les autoritats competents.
Quan no sigui possible realitzar la vacunació antiràbica d'un ca dins dels terminis establerts com 
obligatoris per existir qualsevol tipus de contraindicació clínica, aquesta circumstància haurà de ser 
degudament justificada mitjançant certificat veterinari oficial.
La  vacunació  antiràbica  d'un  animal  comporta  l'expedició  del  corresponent  document  oficial,  la 
custodia del qual serà la responsabilitat del propietari.
La vacunació antiràbica dels gats tindrà caràcter  voluntari,  sense perjudici  de les modificacions 
d'aquesta  pauta  que  poguessin  determinar  les  autoritats  competents  en  funció  de  les 
circumstàncies epidemiològiques o qualsevol unes altres  que considerin pertinents.
Article 12.  Els propietaris dels animals hauran de realitzar a costa seva els tractaments curatius o 
preventius oportuns, subministrant-los l'atenció a assistència veterinària necessària. I en qualsevol 
cas,  els  tractaments  sanitaris  preventius  que  l'administració  estableixi,  comunicant  als  serveis 
veterinaris, a la major brevetat possible, l'existència de qualsevol símptoma en l'animal que denotés 
l'existència d'infermetat contagiosa transmissible a l'home.
Article 13. En els casos de declaració d'epizooties (infermetat que s'estén a una o varies especies 
dins d'una regió o país amb caràcter transitori), els propietaris dels cans compliran les disposicions 
preventives que dictin les autoritats competents.
Article 14. Els animals de companyia hauran de posseir una targeta sanitària expedida pel centre 
veterinari autoritzat en el qual hagi estat vacunat o tractat l'animal, amb les anotacions sanitàries 
pertinents.
El propietari d'un animal en transit pel camp, o per una via pública, haurà de portar amb ell aquesta 
targeta, i la facilitarà a l'agent de l'autoritat que la sol·liciti a l'objecte de procedir a la identificació de 
l'animal i a la comprovació dels requisits sanitaris establerts.
Article 15. En el cas que l'autoritat municipal detecti per si mateix o a través d'entitats de protecció i 
defensa dels animals que no s'ha procedit a la vacunació d'aquestos, podrà confiscar o ordenar el 
seu aïllament. De la mateixa manera podrà procedir en els casos en que s'hagués diagnosticat que 
pateixen malalties transmissibles a l'home o a altres animals, sigui per a sotmetre'ls a un tractament 
curatiu adequat o per  sacrificar-los si fos necessari, previ informe del servei veterinari municipal. 
Article 16. Els animals hauran de sotmetre's a tractaments antiparasitaris adequats que garanteixin 
la no proliferació de paràsits amb la finalitat d'evitar riscos per a la salut pública.  Aquesta obligació 
afecta no només a l'animal sinó també a l'entorn en el que viuen havent d'eliminar-se qualsevol 
possible focus de infestació.

CAPÍTOL VI. DE LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA
Article 17. Els propietaris dels animals hauran de mantenir-los en les degudes condicions higiènic-
sanitàries, albergats en instal·lacions adequades d'habitabilitat, seguretat i benestar adequats a la 
seva  raça  i/o  grandària  i  adoptar  les  mesures  necessàries  per  evitar  la  seva  escapada  o 
extraviament.  Així  mateix,  hauran  de  proporcionar-los  aigua  potable,  alimentació  suficient  i 
equilibrada per mantenir un estat adequat de nutrició i salut. 
En particular, s'estableixen les següents condicions mínimes de manteniment dels animals:
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a) Els habitacles dels cans que hagin de romandre la major part del dia en l'exterior, hauran 
d'estar construïts de materials impermeables que protegeixin de les inclemències del temps i 
seran situats de tal forma que no estiguin exposats directament, de forma prolongada, a la 
radiació solar ni a la pluja. L'habitacle serà suficientment llarg, de forma que l'animal càpiga 
en ell folgadament. L'altura haurà de permetre que l'animal pugui romandre amb el cap i el 
coll estirats; l'amplada estarà dimensionada de forma tal que l'animal pugui donar-se la volta 
dins de l'habitacle; la base d'aquest consistirà en una solera construïda, si escau, sobre la 
superfície del terreny natural.

b) Les  gàbies  dels  animals  tindran  unes  dimensions  que  estiguin  d'acord  amb  les  seves 
necessitats fisiològiques i etològiques.

c) Quan els cans hagin de romandre lligats a un punt fix, la longitud del lligam  no podrà ser 
inferior en cap cas a tres metres, i serà com a  mínim la mesura resultant de multiplicar per 
quatre la longitud de l'animal compresa entre el morro i l'inici de la cua.  Sempre que sigui 
possible, la cadena de subjecció de l'animal es disposarà de manera que pugui córrer al 
llarg d'un filferro de major longitud aplicable. L'animal ha de poder arribar amb comoditat a 
l'habitacle, per poder-se acollir, i a un recipient amb aigua potable. Es prohibeix lligar altres 
animals de companyia.

d) Si el ca ha de romandre lligat la major part del temps, és obligatori deixar-lo lliure una hora al 
dia per a que pugui fer exercici.

e) En l'interior dels habitatges els cans i gats hauran de disposar del seu propi llit.
f) No es permeten com a allotjament habitual els vehicles, celobert o balconades.
g) S'ha de procedir a la neteja diària dels seus habitacles, així com també dels espais oberts 

que utilitzin, excepte en el cas de finques rústiques i jardins, i a la seva periòdica desinfecció 
i desinsectació.

h) Els plats o recipients en els quals se'ls serveixi l'aliment,  han de ser d'ús exclusiu per a 
aquesta fi i la seva neteja s'ha de realitzar de manera separada del parament utilitzat per a 
l'alimentació humana. A més no han de tenir  cops ni infructuositats que dificultin la seva 
neteja.

i) Els animals de companyia no podran deixar-se sols en el domicili durant més de tres dies 
consecutius.

Article 18.  La tinença d'animals  de companyia en habitatges urbans queda condicionada a les 
circumstàncies  higièniques  òptimes  d'allotjament  (tenint  en  compte  les  seves  necessitats 
etològiques) i l'absència de riscos en l'aspecte sanitari i la inexistència de molèsties per als veïns.
Article 19. Està prohibit pertorbar la vida dels veïns amb crits, cants, sons o altres sorolls d'animals 
domèstics, en especial des de les 22 hores de la nit fins les 8 hores del matí.
Article 20.  Els cans guardians de solars, obres, locals, establiments, etcètera hauran d'estar sota 
vigilància dels seus amos o persona responsable, a fi que no puguin causar danys a persones o 
cases ni  pertorbar  la  tranquil·litat  ciutadana en especial  en  hores nocturnes.  En tot  cas,  haurà 
d'advertir-se  en lloc  visible  i  de  forma adequada l'existència  del  ca.  En els  espais  oberts  a  la 
intempèrie, s'habilitarà una caseta o refugi que protegeixi a l'animal de la climatologia i que haurà 
de netejar-se diàriament.  S'haurà de garantir que en el recinte no hi hagi risc de fugides.
Els cans guardians hauran de tenir més de sis mesos d'edat, no podran estar permanentment lligats 
i, quan l'estiguin, el mitjà de subjecció haurà de permetre'ls llibertat de moviments, sent la longitud 
del lligam no inferior a la mesura resultant de multiplicar per quatre la longitud de l'animal, presa des 
del musell fins el naixement de la cua. En aquests casos es disposarà d'un recipient de fàcil abast 
amb aigua potable fresca i  neta.

CAPÍTOL VII. DE LA CIRCULACIÓ DELS ANIMALS I ESTÀNCIA EN ESPAIS PÚBLICS I 
PRIVATS

Article 21. En els espais públics o en els privats d'ús comú, els animals de companyia hauran de 
circular acompanyats i conduïts mitjançant cadena o cordó resistent que permeti el seu control.  La 
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cadena o cordó no permetrà a l'animal allunyar-se més de 1,5 metres del propietari.  S'exclouen 
d'aquesta prohibició les zones acotades i autoritzades expressament per l'Ajuntament. 
Els  animals aniran proveïts de morrió  quan la  legislació,  els  seus antecedents,  temperament  o 
naturalesa i  característiques així  ho  aconsellin,  i  sempre sota la  responsabilitat  del  seu amo o 
cuidador. L'ús de morrió, tant amb caràcter individual com general, podrà ser ordenat per l'autoritat 
municipal  quan  les  circumstàncies  sanitàries  o  d'una  altra  índole  així  ho  aconsellin,  i  mentre 
aquestes durin.
Article 22. Es permet la presència d'animals en les platges al llarg de l'any, a excepció dels caps de 
setmana i festius i durant el període comprés entre l'inici de la festivitat de Setmana Santa i el 31 de 
octubre, dates d'accés prohibit als animals. No obstant això, en els períodes d'accés prohibit a les 
platges, l'Ajuntament, mitjançant bàndol municipal, podrà delimitar espais en les mateixes d'accés 
permès amb regulació d'horari.
El  període  d'accés  dels  animals  a  les  platges,  podrà  ser  restringit  també,  mitjançant  Bàndol 
Municipal.
Durant la seva estada a la platja, els animals hauran d'estar controlats en tot moment pels seus 
propietaris o responsables i evitar molèsties a la resta d'usuaris de les platges.
En  el  cas  dels  animals  potencialment  perillosos  es  complirà  amb  el  que  disposi  la  normativa 
específica per a aquestos animals. En particular hauran d'anar controlats mitjançant corretja o el 
mètode més adequat per a cada espècie i hauran d'utilitzar morrió.
Els  propietaris  dels  animals  hauran  de  prendre  totes  les  mesures  necessàries  per  a  evitar  la 
deposició d'orins o excrements a la platja, tant en la sorra com en la làmina d'aigua. Havent de 
retirar de manera immediata qualsevol excrement.
Els  incompliments  relacionats  amb  aquest  article  es  sancionaran  d'acord  a  les  tipificacions  i 
sancions recollides en l'ordenança municipal d'ús i aprofitament de les platges i punts de bany del 
municipi d'Eivissa. 
Article  23.  Queda  prohibit  l'accés  d'animals  a  les  zones  de  joc  de  parcs  infantils,  escoletes, 
hospitals, parcs geriàtrics i recintes on  se situïn piscines públiques.
Queda prohibida l'entrada d'animals a tota classe de locals destinats a la fabricació, manipulació, 
emmagatzematge,  transport  o  venda  d'aliments.  Aquests  establiments,  si  disposen  d'exterior  o 
interior adequat, podran col·locar algun dispositiu amb anelles que permetin subjectar als animals 
mentre es fan les compres.
Queda expressament prohibida l'entrada i permanència d'animals en locals d'espectacles públics, 
esportius i  culturals,  excepte en els casos que, per la naturalesa dels  mateixos,  aquests siguin 
imprescindibles.
S'exceptuen d'aquestes prohibicions els cans pigall i els de seguretat.
Les persones propietàries d'establiments d'hostaleria, recreatius, de restauració  i qualsevol altre 
establiment de pública concurrència podran, segons el seu criteri, prohibir l'entrada i la permanència 
d'animals domèstics en els seus establiments, excepte els cans pigall i els de seguretat. A aquests 
efectes, s'haurà de col·locar a l'entrada de l'establiment i en un lloc visible una placa indicadora de 
la prohibició.  En tot cas, per a la seva entrada i permanència, s'exigirà que els animals domèstics 
estiguin degudament identificats i vagin lligats amb una corretja o cadena, tret que es disposi d'un 
espai tancat i específic per a ells.  No obstant l'anterior, els cans potencialment perillosos sempre 
hauran d'anar lligats amb corretja o cadena i portar posat el morrió.
Article  24.. Els  propietaris  d'animals  o  les  persones  que  els  condueixin,hauran  d'adoptar  les 
mesures necessàries per a impedir que aquests realitzin les seves deposicions o excrements en la 
via pública, parcs i jardins o platges, a excepció de les zones acotades per l'Ajuntament a tal efecte. 
En cas de produir-se, estaran obligats a recollir-es (inclús en les zones autoritzades) i dipositar-les 
de manera higiènica en els contenidors de fems o els llocs que es determinin a tal efecte.
Com a mesura higiènica ineludible  les persones que condueixin cans i altres animals, impediran 
que aquests dipositin les seves dejeccions en les voreres, passejos, jardins, platges i, en general, 
en qualsevol lloc dedicat al trànsit de vianants.

24



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 24 de gener de 2013

Quan l'animal evacuï les seves dejeccions, ho realitzarà prioritàriament en els espais habilitats i 
dissenyats per a això (pipi-cans), de no ser possible s'aproparà a la calçada, al costat de la vorada i 
el més a prop possible d'un embornal o en zones no destinades al pas de vianants o  ni a llocs de 
joc.
En tots els casos, la persona que condueixi l'animal, està obligat a recollir i retirar els excrements, 
fins i tot havent de netejar la part de la via pública que hagués estat afectada.
D'acord amb el que es disposa a l'apartat anterior, la persona que condueixi l'animal podrà lliurar les 
deposicions  de  manera  higiènicament  acceptable  mitjançant  bosses  impermeables  en  els 
contenidors de la ciutat.
Article 25. Durant l'estada dels animals en la via pública s'evitarà que l'animal agredeixi o provoqui 
qualsevol incomoditat i molèstia a les persones i a altres animals o produeixin danys en bens aliens.
Article 26. Els animals de companyia que viatgin en cotxes particulars hauran d'ocupar un lloc en el 
mateix allunyat del conductor de forma que no pugui obstaculitzar en cap moment la maniobrabilitat, 
ni la visibilitat en la conducció, ni posar en perill la seguretat vial. A aquests efectes compliran amb 
la normativa vigent en matèria de transport d'animals.
Article 27.  Per evitar possibles cops de calor als animals, la permanència d'aquests en l'interior 
dels vehicles  només es permetrà durant un breu període de temps i sempre que l'automòbil es trobi 
a  l'ombra i  amb les  finestretes lleugerament  baixades per  permetre una ventilació  suficient.  La 
Policia Municipal podrà rescatar a un animal deixat en l'interior d'un vehicle si considera que la seva 
vida corre perill.
Article 28. Queda terminantment prohibit el trasllat de cans en els llocs destinats a passatgers dels 
medis de transport públic. El transport dels mateixos s'efectuarà en el seu cas, en lloc especialment 
dedicat a aquesta fi amb els dispositius pertinents, en condicions higiènic-sanitàries.
Els conductors o encarregats dels medis de transport públics, podran prohibir el trasllat d'animals 
quan considerin que poden ocasionar molèsties  a la resta dels passatges. En tot cas, podran ser 
traslladats en transport públic, els animals petits que viatgin dins de transportins, gàbies o qualsevol 
altre habitacle que impedeixi la seva escapada i no suposin sofriment per a l'animal.
Article 29. Els conductors de taxis podran acceptar animals de companyia de manera discrecional, 
amb el dret de percebre el corresponent suplement autoritzat per l'autoritat competent.
Article 30. Els cans-guies podran viatjar en tots els medis de transport urbà i tenir accés als locals, 
llocs i espectacles públics sense pagament de suplements.

CAPÍTOL VIII. ANIMALS DOMÈSTICS D'EXPLOTACIÓ
Article  31. La  presència  d'animals  domèstics  d'explotació  quedarà  restringida  a  les  zones 
catalogades com a rústiques pel PGOU, no podent, en cap cas, romandre en els habitatges. 
Aquests,  seran  allotjats  en  construccions  aïllades  i  adaptades  a  les  característiques  de  cada 
espècie. Les seves construccions compliran, tant en la seva característica com en la seva situació 
amb tota la normativa en vigor.
Es  presumirà  l'existència  d'explotació  quan  es  tinguin  més  de  tres  animals  de  diferent  sexe  i 
existeixi  activitat  comercial,  pel  que  es  requerirà  en  tal  cas  l'obtenció  de  la  pertinent  llicència 
municipal.
Article 32. Queda prohibida la instal·lació de colomars en zones urbanes, tret que hi hagi declaració 
de nucli  zoològic per part  de la Conselleria  competent del  Govern Balear,  així  com autorització 
expressa dels serveis municipals.

CAPÍTOL IX: ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
Article 33. En el que a la tinença d'animals potencialment perillosos es refereix, s'aplicarà el recollit 
en la Llei  50/1999 de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de tinença d'animals potencialment 
perillosos,i del  R.D. 287/2002 de 22 de març de desenvolupament de la Llei 50/1999 de tinença 
d'animals potencialment perillosos.
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Article 34.  En tot cas, seran considerats cans potencialment perillosos aquells animals de l'espècie 
canina que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a 
persones o a altres animals.
La potencial perillositat haurà de ser apreciada per l'autoritat competent atenent a criteris objectius, 
be d'ofici o be després de ser objecte d'una notificació o denúncia, previ informe d'un veterinari, 
oficial o col·legiat, designat o habilitat per l'autoritat autonòmica o municipal competent.
Article 35. Per a la tinença d'un animal qualificat com a potencialment perillós s'haurà de sol·licitar 
prèviament una llicencia, prèvia acreditació documental dels següents requisits:

a) Ser major d'edat i no estar incapacitat per proporcionar els les cures necessàries a l'animal.
b) No haver  estat  condemnat  per delictes d'homicidi,  lesions,  tortures,  violència  de gènere, 

contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual, la salut pública, associació 
contra banda armada o de narcotràfic, així  com absència de sancions per infraccions en 
matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.

c) No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions 
accesòries  de  les  previstes  en  l'apartat  3  de  l'article  13  de  la  Llei  50/1999  de  23  de 
desembre,  sobre el  règim jurídic d'animals  potencialment  perillosos.  No obstant,  no serà 
impediment per a l'obtenció o, en el seu cas, renovació de la llicència, haver estat sancionat 
amb la suspensió temporal de la mateixa, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la 
sanció de suspensió anteriorment imposta hagi estat complerta íntegrament.

d) Disposar  de capacitat  física  suficient,  acreditada  mitjançant  el  corresponent  certificat  de 
conformitat amb el disposat a l'Art. 4 del R. D. 287/2002 de 22 de Març de desenvolupament 
de la Llei 50/1999 de tinença d'animals potencialment perillosos.

e) Disposar d'aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos, acreditant-
se aquesta última mitjançant el corresponent certificat estès per un psicòleg titulat dins dels 
tres mesos anteriors a la data de la sol·licitud de la llicència administrativa. Serà semblant al 
necessari per a la possessió d'armes.

f) Formalització  d'assegurança  de  responsabilitat  civil  per  danys  a  tercers  que puguin  ser 
causats pels seus animals, per la quantia mínima que reglamentàriament se determini.

g) Qualsevol altre requisit que normativament es determini. 
Article 36. Les operacions de compravenda,traspàs, donació o qualsevol altra que suposi canvi de 
titular d'animals potencialment perillosos requeriran la prova del compliment de, com a mínim, els 
següents requisits:

a) Existència de llicència vigent per part del venedor.
b) Obtenció prèvia de llicència per part del comprador.
c) Tinença de la cartilla sanitària actualitzada.

Qualsevol variació de les dades que figuren en la llicència haurà de ser  comunicada pel seu titular, 
en el termini de quinze dies des que es produeixi. 
Article 37. Aquesta llicència administrativa tindrà una validesa de cinc anys transcorreguts els quals 
l'interessat  haurà  de  procedir  a  la  seva  renovació  aportant  novament  tota  la  documentació 
requerida.
Article 38. Es procedirà la revocació de la llicència administrativa concedida quan s'incompleixin les 
condicions  que  varen  motivar  la  seva  concessió  i,  en  qualsevol  cas,  sempre  que  es  cometin 
infraccions qualificades com a greus o molt greus en la present Ordenança.
Article  39.  L'obtenció  d'una  llicència  per  a  la  tinença  d'animals  potencialment  perillosos  podrà 
reportar una Taxa municipal que quedarà fixada en la seva Ordenança Fiscal.
Article 40. Tot aquell que estigui en possessió d'un animal potencialment perillós haurà d'estar al 
corrent de les següents obligacions:
a) Els propietaris,  criadors  o  posseïdors  tindran  l'obligació  d'identificar  l'animal  mitjançant  un 
microxip, que haurà d'implantar-se a l'animal. 
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b) La presència d'animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la persona 
que els condueixi i controli porti amb ella la llicència  administrativa i la certificació acreditativa de la 
inscripció de l'animal en el Registre Municipal d'animals potencialment perillosos.
c) Les sortides d'aquests animals a espais públics o privats d'ús comú es realitzaran en tot moment 
sota  el  control  de  la  persona  autoritzada.  En  el  cas  dels  cans,  aquests  hauran  de  portar 
obligatòriament morrió, apropiat per a la tipologia racial de cada animal, així  com una cadena o 
corretja resistent de menys de dos metres de longitud, no podent circular solts en cap supòsit i sota 
cap circumstància.
d)  Hauran de ser  conduits  i  controlats  amb cadena o corretja  no extensible  de menys  de dos 
metres, sense que pugui portar-se més d'un d'aquests cans per persona.
e) Si l'animal es troba en una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrat, pati o qualsevol altre lloc 
determinat, haurà d'estar lligat, sempre que el mètode utilitzat permeti la seva mobilitat, tret que 
disposi d'un habitacle amb la  superfície, altura i adequat tancament per protegir a les persones o 
animals que accedeixin o s'apropin a aquests llocs. I haurà d'existir en qualsevol cas, un cartell que 
adverteixi visiblement de la seva existència.
f)La substracció o pèrdua de l'animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable del 
registre municipal d'animals potencialment perillosos, en el termini de quaranta-vuit hores des que 
tingui coneixement d'aquests fets.
g)La venda, traspàs, donació, robo, mort o pèrdua de l'animal haurà de comunicar-se al Registre 
Municipal.
h) En les fulles registrables de cada animal es farà constar igualment el certificat de sanitat animal 
expedit per l'Autoritat competent que acrediti,  anualment, la inexistència d'infermetats o trastorns 
que ho facin especialment perillós.
Article 41. Les condicions d'allotjament d'aquestos animals han de complir els següents requisits:

a) Les  parets  i  cercats  han de  ser  suficientment  alts  i  consistents  i  han  de ser  fixats  per 
suportar el pes i la pressió de l'animal.

b) Les portes de les instal·lacions han de ser resistents i efectives com la resta del recinte, i 
dissenyades  per  evitar  que  els  animals  puguin  desajustar  o  obrir  ells  mateixos  els 
mecanismes de seguretat.

c) El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertència que hi ha un ca d'aquest 
tipus.

Article 42. L'autoritat municipal procedirà a la intervenció cautelar, i trasllat al centre de  protecció 
animal, de qualsevol animal considerat potencialment perillós, quan el seu propietari no compleixi 
amb  les  mesures  contingudes  en  la  present  Ordenança,  sense  perjudici  de  les  sancions 
econòmiques  que  es  puguin  produir.  Aquesta  intervenció  podrà  ser  definitiva  en  cas  de 
reincidència, o quan a criteri de l'autoritat municipal, i previ reconeixement per tècnics qualificats, es 
determinés que el  seu grau d'agressivitat  o inadaptació a la vida en societat,  fan impossible la 
devolució  de l'animal  al  no existir  garantia  plena de que la  seva tinença no sigui  lesiva  per  a 
persones o bens, passant la seva propietat a l'administració.

CAPÍTOL X. AGRESSIONS
Article 43.  Els animals que hagin causat  lesions a una persona o a altre animal,  així  com els 
sospitosos  de  tal  circumstàncies  o  de  patir  infermetats  contagioses,  hauran  de  ser  sotmesos 
immediatament  a  control  veterinari.   El  compliment  d'aquest  precepte  recaurà  tant  sobre  el 
propietari com sobre qualsevol persona que, en absència d'aquest, tingui coneixement dels fets.  
Article 44.  Els propietaris d'animals que hagin causat lesions a persones o altres animals estan 
obligats a:

a) Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als seus 
representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.

b) Comunicar-lo en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, en les dependències de la 
policia local o en l'Ajuntament i posar-se a disposició de les autoritats municipals.
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c) Sotmetre a l'animal agressor a observació veterinària obligatòria en el termini màxim de 72 
hores a partir de la data de l'agressió durant un període de 14 dies naturals. Transcorregut 
aquest termini sense que s'hagués sotmès l'animal a observació, l'autoritat municipal podrà 
adoptar les mesures oportunes tendents a portar a efecte l' internament de l'animal, així com 
per exigir les responsabilitats que pertoquessin.

d) Presentar  a  l'Ajuntament  la  documentació  sanitària  del  ca  i  el  certificat  d'observació 
veterinària, als 14 dies d'haver-se iniciat el període d'observació.

e) Comunicar  a  l'Ajuntament  qualsevol  incidència  que  es  produeixi  (robatori,  pèrdua, 
desaparició, trasllat) durant el període d'observació veterinària.

f) Quan les circumstàncies ho aconsellin i ho consideri necessari l'autoritat sanitària municipal, 
es podrà obligar  a recloure a l'animal  agressor  en els  centres d'animals  municipals  que 
l'Ajuntament determini, per a que es pugui portar a terme el període d'observació veterinària. 
Les despeses que s'originin aniran a càrrec de la persona propietària.

g) No administrar vacuna antirràbica a un animal durant el període de observació antiràbica, ni 
causar-li la mort durant aquest.

h) En cas de mort de l'animal, traslladar el cadàver en un termini màxim de 24 hores al centre 
veterinari,  on  es  procedirà  a  prendre  les  mostres  necessàries  per  a  la  realització  del 
diagnòstic de ràbia.

Article  45.  Si  l'animal  agressor  fora dels  anomenats abandonats,  els  Serveis  Municipals  o les 
persones agredides,  si  poguessin  realitzar-lo,  procediran a la  seva captura i  internament  en el 
dispensari municipal o centre concertat a aquests efectes, procedint-se a l'observació de l'animal 
pels serveis veterinaris.
Article 46. Els veterinaris clínics de lliure exercici que desenvolupin la seva activitat en l'àmbit del 
municipi d'Eivissa, queden obligats a comunicar a l'Ajuntament les agressions entre animals de les 
quals tinguessin coneixement en virtut dels casos atesos per lesions que poguessin tenir el seu 
origen en baralles organitzades, agressions de cans vagabunds, o agressions de gran envergadura. 
En aquesta comunicació s'haurà d'especificar la potencial perillositat dels cans, als efectes de la 
seva consideració com a potencialment perillosos.
Article 47. Quan les condicions epidemiològiques ho aconsellin, i en funció de les instruccions que 
poguessin emanar de l'autoritat sanitària competent així com del resultat de l'observació antirràbica 
de l'animal agressor, cas d'haver-se pogut realitzar, els animals que hagin estat mossegats per un 
altre  animal  podran ser  sotmesos a observació  antirràbica  durant  el  termini  que determinin  els 
tècnics municipals i en les condicions que ells estableixin.
Article  48.  Les  persones  que  hagin  resultat  ferides  per  un  animal  hauran  de  posar-lo  en 
coneixement dels serveis sanitaris per a que puguin ser sotmesos a tractament si  així  resultés 
aconsellable.  També  s'informarà  de  l'incident  a  les  autoritats  judicials  per  determinar 
responsabilitats.

CAPÍTOL XI: ANIMALS VAGABUNDS I ABANDONATS
Article 49. Qui trobés un animal abandonat en el Municipi d'Eivissa haurà d'entregar-lo al servei 
municipal  corresponent,  el  qual  procedirà  conforme  l'establert  en  el  present  capítol.  Al  mateix 
temps, manifestarà el seu desig o no de quedar-se'l en propietat si no aparegués el seu propietari. 
En cas de manifestar la intenció de quedar-se'l, es procedirà a l'entrega de l'animal passats setze 
dies d'observació del mateix.
Els animals aparentment abandonats seran recollits i conduïts al Centre de Protecció Animal de 
l'Ajuntament o a entitats col·laboradores reconegudes per l'Ajuntament.
Article  50.  Els  cans,  gats  o altres  especies  animals  que circulin  en poblacions  o  per  les  vies 
interurbanes desproveïts de collar o identificació alguna, sense ser conduïts per una persona, així 
com aquells el propietari o responsable dels quals no tingui en el seu la cartilla sanitària o no el 
tingui identificat pels sistemes establerts, seran recollits pels Serveis Municipals i transportats a les 
dependències habilitades per a ells, fins que es normalitzi la seva situació, be presentant la cartilla 
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sanitària, be insertant el xip de reconeixement, o be, en cas de ser animals abandonats, fins a la 
seva adopció.
Els medis utilitzats en la captura i transport de cans abandonats hauran d'estar en bones condicions 
higiènic-sanitàries i seran degudament atesos per  persones amb l'adequada capacitació.
Article 51.  Si l'animal estigués identificat, es notificarà al propietari, qui disposarà d'un termini de 
vuit  dies per a la seva recuperació,  previ  abonament de les despeses corresponents a la seva 
manutenció  i  atencions  sanitàries.  Transcorregut  aquest  termini  sense  la  seva  recollida,  se 
considerarà l'animal com  abandonat.
Si l'animal no estigués proveït de collar o identificació alguna, el termini per a la seva recuperació 
serà de 15 dies comptats a partir de la seva recollida pels serveis municipals competents.
Transcorreguts  els  terminis  establerts  per  a  la  seva  recuperació,  els  animals  es  consideraran 
abandonats i podran ser cedits o adoptats. 
Article 52.- Tot animal ingressat en el Centre de Protecció Animal de l'Ajuntament i que hagi estat 
qualificat com abandonat quedarà a disposició de qui ho vulgui adoptar durant el període de temps 
que determinin els serveis veterinaris del propi centre.
Els animals adoptats s'entregaran identificats i vacunats contra la ràbia si procedeix, d'acord, en 
qualsevol cas, amb l'establert en la normativa en vigor per a cada espècie animal. Les despeses 
derivades d'aquestes actuacions aniran a càrrec de la persona que adopta  conforme a l'ordenança 
fiscal reguladora de recollida de cans en les vies públiques municipals vigent en cada moment.
Article 53. Els animals no retirats pels seus propietaris ni cedits en adopció, podran ser sacrificats 
excepcionalment  i  previ  informe  veterinari  que  així  ho  aconselli  mitjançant  aquells  mètodes 
autoritzats per la legislació que regula específicament aquesta matèria. No obstant, els animals no 
recuperats no podran ser sacrificats fins el  sisè dia comptat a partir de la finalització  del termini 
establert per a la seva recuperació.
Article 54. L'Ajuntament podrà concertar la recollida d'animals de companyia i la gestió del Centre 
de Protecció d'Animals, preferentment amb entitats de protecció i defensa dels animals.  D'acord 
amb el que s'estableixi en el corresponent contracte, l'Ajuntament facilitarà a aquestes entitats el 
finançament necessari per a la realització de l'activitat concertada.
Article 55. Els animals silvestres autòctons o no, que estiguin catalogats, seran entregats a la major 
brevetat possible als Serveis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient.
Abans de l'entrega, en cas de tenir identificació es comprovarà la legalitat de la seva possessió. En 
cas de no tenir  identificació o comprovar la il·legalitat  de la seva possessió seran entregats als 
Serveis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient.
Article 56. Els propietaris d'animals, en cas de no poder fer-se càrrec d'ells, podran entregar-los al 
Servei  de  Protecció  d'Animals  de  l'Ajuntament  que  actuarà  segons  l'establert  per  als  animals 
abandonats. Aquests animals no podran ser sacrificats durant els quinze dies següents a la seva 
entrega.
Article 57. L'animal abandonat o entregat pel propietari al centre de protecció que ofereixi evidència 
clínica  de  patir  hidrofòbia,  infermetat  infecciosa  o  contagiosa,  malformacions  congènites  o  no, 
perillositat manifesta o qualsevol altra circumstància anàloga, a judici de la direcció facultativa del 
centre,  podrà  ser  sacrificat  sense  respectar  els  terminis  establerts  en  els  articles  anteriors. 
L'adopció d'aquests animals per terceres persones queda prohibida.
Article 58. La recollida d'animals abandonats morts, es portarà a terme pels serveis municipals en 
les  condicions  higièniques  adequades.  Prèviament  al  seu  enterrament,  incineració  o  destrucció 
higiènica, s'intentarà localitzar al propietari o responsable de l'animal mort, per si vol fer-se càrrec 
d'ell, sense perjudici de les despeses i responsabilitats que es derivin.

CAPÍTOL XII:   DELS ESTABLIMENTS DE VENDA 
Article 59.  Els animals només es podran oferir i vendre en establiments de venda d'animals, a 
excepció de les transaccions entre les persones particulars quan es limitin als seus animals de 
companyia, no tinguin ànim de lucre i garanteixin el benestar de l'animal. Aquest apartat no serà 
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aplicable als animals de criança en domicilis particulars que tinguin la consideració de centres de 
cria.
Article 60.  Els establiments de venda d'animals  tindran que ser declarats nuclis zoològics per la 
Conselleria competent, com requisit imprescindible per al seu  funcionament, i en conseqüència 
hauran d'utilitzar el llibre de registre oficial propi d'aquests nuclis. A més hauran de complir tots els 
requisits sectorials o d'altra naturalesa  que siguin aplicables a l'activitat comercial en virtut de la 
legislació  de  comerç  i  defensa  dels  consumidors  i  usuaris  o  d'altres  disposicions  legals  o 
reglamentaries.
Article 61. La venda d'animals està prohibida als menors de setze anys i a persones amb qualsevol 
tipus de discapacitat sense l'autorització dels qui tenen la seva pàtria  potestat o la seva custòdia.
Article 62.  Qualsevol transacció d'animals mitjançant revistes, publicacions o altres sistemes de 
difusió haurà d'incloure el número de registre de nucli zoològic i el de la llicència municipal de centre 
venedor.
Article 63. Els establiments de venda que tinguin animals salvatges en captivitat hauran de situar 
un rètol en lloc visible en el qual consti que no s'aconsella la seva tinença a causa dels riscos per a 
la salut i seguretat de les persones i que el seu manteniment en condicions no naturals per a la 
seva espècie pot suposar patiment.
Article  64. Els  establiments  destinats  a  la  compravenda  d'animals  de  companyia,  podran 
simultanejar  aquesta  activitat  amb  la  venda  d'aliments  o  complements  per  a  la  seva  tinença, 
circulació, ensinistrament o empolainament.
Article 65. Els productes destinats a l'alimentació dels animals han de portar data de caducitat i ser 
renovats periòdicament per evitar que es facin malbé o es tornin impropis per a l'alimentació animal. 
El responsable de l'establiment ha de disposar de la documentació comercial d'aquests productes 
per poder garantir el seu origen i la seva traçabilitat comercial.
En el supòsit que s'ofereixin a la venda productes alimentaris vius envasats, s'ha de fer constar la 
data d'envasat i la de caducitat.
Article 66.  Els mamífers no podran ser venuts fins que transcorrin els quaranta dies de lactància 
natural des de la data del seu naixement i hauran de mostrar totes les característiques pròpies dels 
animals sans i ben nodrits.
Article 67.  Els aparadors on s'exhibeixin els animals no estaran sotmesos a l'acció directa dels 
raigs solars, estaran ben atesos i hauran de mantenir la temperatura i condicions que millor s'ajustin 
al seu hàbitat natural.
Article 68. L'extensió dels locals serà la suficient per a que tots els animals, que així ho requereixin, 
puguin realitzar exercici físic diàriament, respectant les mesures higiènic-sanitàries adequades i els 
requeriments de comportament de las diferents especies animals allotjades.
Article 69.  En la porta, finestra o façana dels locals, es situarà un cartell indicador de la persona 
responsable del comerç i instal·lacions, amb el seu nom, adreça i telèfon visible des de l'exterior, 
amb la finalitat que pugui ser localitzada  en caso de sinistre o emergència. Aquest requisit no serà 
necessari en el supòsit que l'activitat disposi de servei permanent de vigilància o control.
Article 70. Tots els locals comercials hauran de comptar amb les següents propietats:

d) Sistemes de ventilació natural o artificial que assegurin l'adequada ventilació del local.
e) Safaretjos, utensilis  per a la gestió dels residus i tot  el necessari per mantenir netes les 

instal·lacions com per preparar en condicions l'alimentació dels animals.
f) Revestiments de materials que assegurin la perfecta i fàcil neteja i desinfecció. Els angles 

d'unió entre el pis i les parets seran de perfil còncau.
g) Il·luminació natural o artificial suficient (festius inclosos) per permetre realitzar les operacions 

pròpies de l'activitat en perfectes condicions. 
h) Les vitrines, mostradors o gàbies en les quals es mostrin les cries canines o felines o altres 

espècies de fisiologia anàloga, mantindran una temperatura constant entre els 18 i els 25 ºC. 
Aquelles que alberguin animals de procedència tropical o de regions fredes es mantindran 
en les temperatures ambientals que millor s'ajustin a les seves necessitats específiques.
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i) Mesures d'insonorització adequades al tipus d'animals de l'establiment.
j) Control ambiental de plagues.

Article 71. Els animals es mantindran en adequades condicions higiènic – sanitàries i de benestar, i 
sota la responsabilitat d'un servei veterinari. Les dades i signatura del servei veterinari responsable 
han de constar en el llibre de registre.
Article 72. El nombre d'animals que s'alberguin guardarà relació amb la superfície disponible o amb 
la capacitat de l'habitacle o continent.
Per als peixos situats en recipients d'aigua no airejada, es necessitaran 5 litres d'aigua per cada 
tres centímetres de longitud de l'animal allotjat exclosa la cua. En els tancs degudament airejats, es 
podrà mantenir una densitat de 6 cm de longitud de peix, exclosa la cua, per cada 5 litres.
Com a norma general i excepte excepcions específica, es necessitarà una superfície útil per allotjar 
qualsevol tipus d'animal no inferior a 45 x 45 cm que s'incrementarà en 60 cm2 per cada kg de pes 
viu de l'animal.
Article 73.  Els habitacles han de situar-se de tal  manera que els animals que hi hagi en cada 
habitacle no puguin ser molestats pels que es trobin en els altres habitacles, ni per persones o 
animals alienes a l'establiment. Si uns habitacles estan situats sobre uns altres es prendran les 
mesures per impedir  que es comuniquin els  residus orgànics sòlids o líquids generats per ells. 
Queda prohibida la seva ubicació a una distància inferior a un metre de les portes de l'establiment.
Tots  els  habitacles  hauran  de  disposar  d'un  recipient  per  al  subministrament  d'aigua  potable 
adequat a la naturalesa de l'animal que albergui. Així mateix, el menjar es dipositarà sempre en 
recipients i l'aigua en abeuradors situats de manera que no puguin ser fàcilment embrutats. Els 
recipients seran de material de fàcil neteja.
Els animals i els seus habitacles es netejaran amb la freqüència que especifiqui la memòria tècnica 
realitzada per un facultatiu veterinari.
El  rebuig s'introduirà en contenidors de tancament hermètic que impedeixin l'accés d'insectes o 
rates. Quan es tracti de cadàvers d'animals, hauran de ser dipositats en un recipient o contenidor de 
tancament hermètic per al seu trasllat a centres d'eliminació autoritzats.
Article 74. Els establiments han de tenir un espai reservat per als animals que estiguin en procés 
d'adaptació i un altre per als animals malalts.
Els animals que pateixin alguna malaltia han de ser posats en quarantena en l'espai habilitat per a 
tal fi i sotmesos a l'oportú control del servei veterinari al que l'establiment estigui adscrit. En aquests 
casos, els seus habitacles hauran de ser netejats i desinfectats diàriament.
Article 75. En cadascun dels habitacles ha de figurar una fitxa en la qual consti el nom comú i 
científic de l'animal, amb la finalitat de facilitar que els possibles compradors disposin d'informació 
àmplia sobre els animals que poden adquirir.
Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior d'aquest article, cada establiment ha de 
disposar de fitxes,  signades per un veterinari  i  agrupades per famílies, en les quals constin les 
característiques dels animals que tingui allotjats i en particular les següents:

a) Grandària màxima que pot aconseguir l'animal adult.
b) País i zona d'origen de l'animal i àrea de distribució de l'espècie.
c) Particularitats alimentàries.
d) Tipus  i  dimensió  de  la  instal·lació  adequada,  amb  indicació  dels  elements 

accessoris recomanables.
e) Particularitats i incompatibilitat de les espècies.
f) Condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries.
g) Consells d'educació.
h) Procedència de l'animal, en la qual consti si ha estat criat en captivitat o ha estat 

objecte de captura.
Article 76. Amb caràcter previ a la formalització de la compra i venda de l'animal, el comprador 
haurà de signar per duplicat una còpia de la fitxa a la qual fa referència l'article anterior, com a 
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document acreditatiu que coneix,  entén i  accepta les condicions de manteniment  que requereix 
l'animal; una còpia de la fitxa es lliurarà al propi comprador i l'altra quedarà en mans del venedor.
Així mateix, quan es formalitzi una compravenda, el venedor lliurarà un document acreditatiu de la 
transacció,  en el  qual  hauran de constar  els següents extrems relatius a l'animal  objecte de la 
compravenda:

j) Espècie
k) Raça i varietat
l) Edat i sexe, si és fàcilment determinable
m) Codi d'identificació requerit per la legislació vigent i senyals somàtics d'identificació.
n) Procedència de l'animal
o) Nom i adreça del criador o de l'anterior propietari, si escau.
p) Nombre de l'animal en el llibre de registre del comerciant
q) .Nombre de nucli zoològic del venedor i, si escau, del comprador.
r) Controls veterinaris als que ha de sotmetre's l'animal venut i periodicitat d'aquests controls.
s) Quan escaigui, document acreditatiu de les pràctiques profiláctiques i immunològiques a les 

que  hagi  estat  sotmès,  que  variaran  en  funció  del  tipus  d'animal  que  es  tracti.  Aquest 
document haurà de ser subscrit pel facultatiu veterinari que les hagi practicat.

t) Pràctiques de desparasitació si les hi ha hagut.
u) Compromís formal de lliurament del document d'inscripció, si és el cas, de l'animal en el 

llibre d'orígens de la raça de la societat corresponent, si així s'acorda en el compromís de 
compravenda.

Article  77.  En el  document  anterior  es  farà constar  de  manera  clara i  explícita,  el  compromís 
assumit pel venedor de resoldre la compravenda per evicció i sanejament, en el supòsit que l'animal 
durant el període dels quinze dies següents al lliurament al comprador, mostri evidència clínica de 
sofrir  alguna malaltia infecciosa contagiosa o parasitària,  l'inici  d'incubació de la qual hagi estat 
anterior  a  la  data  de  compra,  segons  s'acrediti  mitjançant  certificació  expedida  per  facultatiu 
veterinari.
Tindran la mateixa consideració aquells vicis, defectes o malformacions, de caràcter hereditari que 
pugui presentar l'animal objecte de compra venda, igualment acreditats per certificació expedida per 
facultatiu veterinari.
L'establert en aquest article estarà exposat a la vista del públic en els establiments a la vista del 
públic.
Article 78. En el cas que es vengui un animal pertanyent a una de les espècies compreses en 
algun dels apartats del Reglament CE/338/97 de Consell, de 9 de desembre de 1996, relatiu a la 
protecció de les espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç, o norma 
que ho substitueixi, el document al que fa referència l'apartat anterior haurà de detallar el nombre i 
les dades exigides per la normativa reguladora del comerç d'aquests animals.
Article  79.  El  comprador  i  el  venedor  dels  animals  estan  obligats  a  conservar  el  document 
acreditatiu de la procedència de l'animal.
Article 80. Quan els animals es comercialitzin en lots, al nombre de lot se li afegirà un altre nombre 
corresponent a cadascun dels animals que ho componen.
Article  81.  Els  animals  hauran  de  ser  lliurats  als  compradors  en  les  condicions  que  millor 
garanteixin la seva seguretat, higiene i comoditat i en perfecte estat de salut. 

CAPÍTOL XIII. ESTABLIMENTS DE TINENÇA D’ANIMALS I CENTRES VETERINARIS
Article  82.  Les  guarderies,  canòdroms,  establiments  de  cria,  escoles  d'entrenament  i  altres 
establiments on els animals de companyia puguin romandre durant períodes de temps perllongats, 
hauran  de  ser  declarats  nuclis  zoològics  per  la  Conselleria  d'Agricultura  i  Pesca  i  obtenir  les 
corresponents llicències municipals com a requisit imprescindible per al seu funcionament, d'acord 
amb la normativa  del  registre de nuclis  zoològics  de Balears,  que estableix  els  requisits  per  a 
l'autorització i registre d'aquests centres. 
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Hauran  de  complir  amb  la  normativa  urbanística  i  legislació  aplicable  a  cada  moment, 
particularment la referida a la qualitat  de les construccions i materials utilitzats amb l'objecte de 
permetre l’acomodament dels animals de companyia i evitar molèsties als veïns.
Article 83. Cada centre portarà un registre amb les dades de cadascun dels animals que ingressin 
en  ell  i  dels  propietaris  o  persona  responsable.  Aquest  Registre  estarà  a  la  disposició  de  les 
autoritats competents.
Article 84. Els amos o posseïdors de l'animal, hauran de presentar, en ocasió del seu ingrés en els 
establiments, amb antelació mínima d'un mes i màxima d'un any certificació veterinària acreditativa 
de que han estat sotmesos a les vacunacions i tractaments fixats per la Conselleria d'Agricultura i 
Pesca.
Article 85.  Els  establiments destinats  a rebre i  allotjar  animals  de companyia  amb caràcter  de 
permanència,  disposaran d'un espai  habilitat  per a l'aïllament  d'aquells  que presentin  evidència 
clínica de sofrir malaltia infecciosa contagiosa o parasitària.
Article 86. Si morís un animal en la residència o un altre establiment dels contemplats en el present 
capítol s'haurà d'emetre un certificat veterinari que expressi les causes de la mort i conservar el 
cadàver durant  48 hores a la disposició  del seu propietari  o persona responsable,  la  qual serà 
avisada immediatament.
Article  87.  A  les  escoles  d'entrenament  únicament  podran  entrenar  animals  les  persones  que 
acreditin posseir els coneixements i la titulació corresponent.
L'entrenament de l'animal  es realitzarà de forma lenta, sense perjudicar  la  seva salut ni  el  seu 
benestar, sense forçar-ho a traspassar la seva capacitat o les seves forces naturals i sense utilitzar 
mitjans que provoquin dany, patiment o angoixa.
Article 88. Els facultatius veterinaris, en l'exercici lliure de la professió o per compte d'altre, tenen 
les següents obligacions:

a) Confeccionar un arxiu amb les fitxes dels animals objecte de qualsevol tractament, 
especificant els de caràcter obligatori i que estaran, en tot moment, a la disposició 
de l'autoritat competent.

b) Posar  en  coneixement  de  l'autoritat  competent  en  la  matèria  aquells  fets  que 
poguessin  constituir  qualsevol  incompliment  de  la  present  Ordenança  i  altres 
normes de rang superior.

CAPÍTOL XIV. ENTITATS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS
Article 89.  Tindran aquesta consideració les legalment constituïdes, sense finalitat de lucre que 
tinguin per principal objecte la defensa i protecció dels animals. 
Article 90. Aquestes Entitats de Protecció i Defensa dels Animals podran instar a l'Ajuntament per a 
que realitzi inspeccions en aquells casos concrets que existeixin indicis d'irregularitats en matèria de 
defensa, protecció, higiene i salubritat animal.
Article 91. L'Ajuntament podrà convenir amb aquelles entitats que figurin com col·laborades de la 
Conselleria d'Agricultura i Pesca, la realització de les següents funcions:

α) Recollida d'animals vagabunds o abandonats, així com els lliurats pels seus amos.
β) L'ús dels allotjaments d'aquestes entitats per al dipòsit dels animals.
χ) Procedir  la  donació  a  tercers  dels  animals  o  al  sacrifici  eutanàsic  amb  les  condicions 

recollides en aquesta ordenança.
Article  92.  Les  Entitats  de Protecció  i  Defensa dels  Animals  que gestionin  un refugi  portaran, 
degudament emplenat, un llibre de registres en el qual figuraran les dades relatives a les altes i 
baixes dels animals que es produeixin en l'establiment, i qualsevol altra incidència que exigeixin les 
normes aplicables.
Article 93. L'Ajuntament podrà procedir a la comprovació de si les societats protectores d'animals 
reuneixen les condicions tècniques i higiènic-sanitàries i de personal exigides per exercir l'activitat i 
oferir  als animals albergats d'acord amb els imperatius biològics de l'espècie que es tracti,  una 
qualitat de vida acceptable.
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CAPÍTOL XV. RESPONSABILITATS
Article 94. El propietari o posseïdor de l'animal serà el responsable dels danys causats per aquests 
animals a terceres persones.
Article 95. Quan es decideixi per l'autoritat competent, previ informe dels Serveis Municipals, que 
no és tolerable l’estància d'animals en un habitatge o local, els amos d'aquests hauran de procedir 
al seu desallotjament, i si no ho fessin voluntàriament, ho faran els Serveis Municipals a càrrec 
d'aquells, sense perjudici de l'exigència de la responsabilitat corresponent.
Igualment, l'autoritat municipal per si o a través d'entitats de protecció i defensa dels animals, podrà 
confiscar o ordenar l'aïllament dels animals de companyia en casos de maltractaments o tortura o 
que presentin símptomes d'agressió física o desnutrició. 
La corporació municipal procedirà a l'adopció d'idèntiques mesures quan s'hagués diagnosticat que 
pateixen malalties transmissibles a l'home o a altres animals, sigui per sotmetre'ls a un tractament 
curatiu adequat o per sacrificar-los si fos necessari, previ informe del servei veterinari municipal.
Article 96. Els propietaris o posseïdors d'animals, els propietaris o encarregats de punts de cria, 
establiments de venda, establiments per al manteniment temporal d'animals de companyia, centres 
d’empolainament  d'animals,  centres  veterinaris  i  entitats  de  protecció  i  defensa  dels  animals, 
queden obligats  a col·laborar  amb l'autoritat  municipal  per  a l'obtenció  de dades i  antecedents 
precisos sobre els animals relacionats amb ells.
En els mateixos termes queden obligats els porters, conserges, guardes o encarregats de finques 
rústiques o urbanes, respecte dels animals que resideixin en els llocs on prestin servei.
Article 97. Seran responsables de les infraccions, les persones físiques i jurídiques, propietàries, 
posseïdores o responsables dels animals, així com aquelles que per la seva acció i omissió hagin 
infringit qualsevol de les normes contingudes en aquesta ordenança sobre protecció d'animals de 
companyia.
La responsabilitat, en el cas que la infracció sigui comesa per un menor d'edat, serà exigida als 
pares o persones que ostentin els drets de tutoria o guarda legal dels menors.
Article 98. En els casos d'incompliment greu o reiterat per part dels propietaris de les obligacions o 
prohibicions establertes en aquesta ordenança, l'Autoritat Municipal podrà accedir al trasllat dels 
animals a un centre adequat amb càrrec a aquells, inclosa la manutenció i assistència veterinària, o 
adoptar  les  mesures  addicionals  que  es  considerin  necessàries  incloent  l'eutanàsia,  en  cas 
necessari, sense indemnització. Tot això sense perjudici de la corresponent sanció.
Article 99. En els supòsits en què les infraccions poguessin ser constitutives de delicte o falta, 
l'autoritat competent podrà acordar la confiscació de l'animal fins que l'autoritat judicial  proveeixi 
sobre el mateix, havent de donar trasllat immediat dels fets a l'òrgan jurisdiccional competent.

CAPÍTOL XVI: RÈGIM SANCIONADOR
Article 100. Les infraccions es qualifiquen com a lleus, greus i molt greus.
1. Tindran la consideració d'infraccions LLEUS: 

a) La no possessió o la possessió incompleta d'un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals 
objecte de vacunació i/o tractament obligatori. 

b) La venda i donació d'animals a menors de 16 anys i incapacitats sense l'autorització dels 
que tinguin la pàtria potestat o custòdia.

c) El transport d'animals amb vulneració dels requisits establerts en la present ordenança i altra 
legislació aplicable. 

d) L'ús d’ estris destinats a limitar o impedir la mobilitat dels animals en condicions prohibides. 
e) La circulació d'animals per les vies públiques que no vagin proveïts de collaret i conduïts 

mitjançant  cadena,  corretja  o  cordó resistent  i  morrió  si  s’escau,  a  excepció  dels  punts 
habilitats a aquest efecte.

f) La  presència  d'animals  en  tota  classe  de  locals  destinats  a  la  fabricació,  venda, 
emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments.
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g) L'entrada, circulació i permanència de cans i gats en espais públics no autoritzats, com a 
piscines, platges i parcs infantils. 

h) L'incompliment  de  l'obligació  d'identificar  i  censar,  si  escau,  als  animals  així  com la  no 
actualització  de  les  dades  registrals  en  els  supòsits  i  terminis  establerts  en  la  present 
Ordenança i en les disposicions legals vigents. 

i) No advertir en lloc visible de la presència de cans amollats quan això sigui obligatori, amb 
excepció dels supòsits d'animals potencialment perillosos, en els quals serà qualificada com 
a greu.

j) El subministrament d'aliment a animals vagabunds o abandonats o a qualsevol altre quan 
d'això puguin derivar-se molèsties, danys o focus d'insalubritat.

k) La no adopció,  pels propietaris d'immobles o solars,  de les mesures oportunes a efecte 
d'impedir la proliferació d'espècies animals assilvestrades o susceptibles de transformar-se 
en tals.

l) El bany d'animals en fonts ornamentals, estanys i similars.
m) No anunciar la prohibició o l'autorització d'entrada d'animals en els establiments.
n) Qualsevol  altre  incompliment  de  la  present  Ordenança  que  no  estigui  qualificat  com  a 

infracció greu o molt greu.
2. Tindran la consideració d'infraccions GREUS:

a) La tinença dels animals en condicions higiènic-sanitàries inadequades, no proporcionar-los 
allotjament  adequat  a  les  seves  necessitats  o  no  facilitar-los  l'alimentació  i  beguda 
necessària per al seu normal desenvolupament.

b) Mantenir  animals  de  companyia  en  terrasses,  balconades,  jardins  o  patis  de  manera 
continuada, sense disposar d'allotjament adequat i/o causant molèsties evidents als veïns.

c) No adoptar les mesures oportunes per impedir que els animals embrutin les vies o espais 
públics.

d) Dipositar les defecacions dels cans o gats en cunetes, passejos, jardins, voreres o qualsevol 
altre lloc destinat al trànsit de vianants, de conformitat amb el que es disposa en la present 
Ordenança. 

e) La tinença d'animals quan les condicions de l'allotjament, el nombre d'animals o qualsevol 
altra circumstància, impliqui riscos higiènic-sanitaris, molèsties per a les persones, suposin 
perill o amenaça, o no pugui exercir-se sobre ells l'adequada vigilància.

f)  Mancar  de  seguro  de  responsabilitat  civil  en  els  supòsits  establerts  en  la  present 
Ordenança.

g) Deixar amollat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries 
per evitar la seva escapada o extravio

h) Incomplir l'obligació d'identificar a un animal potencialment perillós, de conformitat amb el 
previst en la Llei 50/1999 de 23 de desembre.

i) Ometre  la  inscripció  d'un  animal  potencialment  perillós  en  el  Registre  municipal 
corresponent.

j) Trobar-se un ca potencialment perillós en llocs públics sense morrió i/o no subjecte amb 
cadena.

k) La negativa o resistència a subministrar  dades o facilitar  la informació requerida per les 
autoritats competents o els seus agents, així com el subministrament d'informació inexacta o 
de documentació falsa.

l) Obligar als animals a treballar o a produir en cas de malaltia o desnutrició o a una sobre 
explotació que pugui fer perillar la seva salut.

m) El subministrament a un animal de substàncies no permeses, sempre que això no suposi 
perjudici a tercer.

n) Les agressions físiques a humans que produeixin lesions greus.
o) L'alienació  d'animals  amb  malaltia  contagiosa,  tret  que  aquest  fet  fos  desconegut  pel 

venedor en el moment de la transacció.
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p) La  venda  a  laboratoris,  clíniques  o  altres  establiments  per  a  experimentació,  sense 
autorització de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

q) L'exercir la venda ambulant d'animals fora dels establiments, mercats i fires legalitzats.
r) La no vacunació o la no realització de tractaments sanitaris obligatoris.
s) La donació d'animals com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensació 

per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d'animals.
t) La  possessió,  exhibició,  compravenda,  cessió,  donació  o  qualsevol  altra  forma  de 

transmissió d'animals l'espècie dels quals estigui inclosa en els apèndixs I i II de la CITES o 
C2  de  la  legislació  comunitària  sobre  la  mateixa  convenció,  sense  els  corresponents 
permisos d'importació.

u) La concurrència d'infraccions lleus o la reincidència en la seva comissió.
3. Tindran la consideració d’infraccions MOLT GREUS:
a) El  sacrifici  dels  animals  amb patiment  físic  o  psíquic,  sense  necessitat  o  causa 
justificada.
b) Els maltractaments i agressions físiques o psíquiques als animals.
c)  L'abandó dels animals vius o morts.
d) L'abandó d'un animal atropellat.
e) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència. 
f) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment perillós a qui 
manqui de llicència.
g) Ensinistrar animals per activar la seva agressivitat o per a finalitats prohibides.
h) Ensinistrar  animals  potencialment  perillosos  per  qui  manqui  del  certificat  de 
capacitació.
i) L'organització  o  celebració  de  concursos,  exercicis,  exhibicions  o  espectacles 
d'animals  potencialment  perillosos,  o  la  seva  participació  en  ells,  destinats  a  demostrar 
l'agressivitat dels animals.
j) La filmació  d'escenes que comportin  crueltat,  maltractament o patiment  d'animals 
quan el dany no sigui simulat.
k) L'esterilització, la pràctica de mutilacions innecessàries, les agressions físiques greus 
i el sacrifici d'animals sense control facultatiu o en contra de l'establert en la present Ordenança 
i altra legislació aplicable.
l) La cria i comercialització d'animals sense les llicències i permisos corresponents.
m) Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguin substàncies que puguin 
ocasionar-los patiments, greus trastorns que alterin el seu desenvolupament fisiològic natural o 
la mort, excepte les controlades per veterinaris en cas de necessitat.
n) La  utilització  d'animals  de  companyia  en  espectacles,  baralles,  festes  populars  i 
altres activitats que indiquin crueltat o maltractament, podent ocasionar-los la mort, patiment o 
fer-los subjectes de tractes antinaturals o vexatoris.
o) La incitació als animals per escometre contra persones o altres animals, exceptuant 
els gossos de la policia i els de els pastors.
p) L'assistència sanitària als animals per part de persones no facultades a tals efectes 
per la legislació vigent.
q) La reincidència en la comissió d'una infracció greu.
r) Les  que  rebin  expressament  aquesta  qualificació  en  la  normativa  especial 
d'aplicació.

Article 101. Les infraccions tipificades en l'article anterior seran sancionades amb multes de 100,00 
€ a 20.000 €, sent aplicable la següent graduació:

16. Infraccions lleus, de 100 € fins a  400 €
17. Infraccions greus, de 400,01 € fins a  2.000€
18. Infraccions molt greus, de 2.000,01 fins a  20.000 €.

Article 102. Criteris de graduació de les sancions:
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En la imposició de les sancions es tindrà en compte, per graduar la quantia de les multes i  la 
imposició de les sancions accessòries, els següents criteris:
a) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
b) La transcendència  social  o sanitària  i  el  perjudici  causat  per la  infracció comesa,  tant  a 

persones com a animals.
c) La intencionalitat o negligència.
d) La reiteració o reincidència.
e) L'incompliment reiterat de requeriments previs.

1. En el cas de reincidència, s'imposarà la sanció màxima del nivell que correspongui, i si aquesta ja 
li  havia  correspost  una  sanció  en el  seu grau màxim,  la  infracció  serà  qualificada  en el  nivell 
immediatament superior.
 2. Es considerarà que existeix reincidència quan existeixin dues resolucions fermes pel mateix fet 
infractor en el període de dos anys o tres per fets de diferent naturalesa en el mateix període.
3. La imposició de qualsevol sanció prevista per la present Ordenança no exclou la responsabilitat 
civil i penal ni l'eventual indemnització de danys i perjudicis que puguin correspondre al sancionat.
Article 103. Competència sancionadora
La imposició de les sancions correspondrà: 

a) A l'Alcalde, en cas d'infraccions lleus 
b) Al Ple de l'Ajuntament, en cas d'infraccions greus 
c) A la Conselleria d'Agricultura en cas d'infraccions molt greus.

Article 104. Prescripció. Les infraccions a les quals es refereix la present ordenança prescriuran en 
el termini de dos mesos si són lleus, en el d'un any les greus i en el de dos anys les molt greus.
El  termini  de  prescripció  començarà  a  contar  a  partir  del  coneixement  del  fet  que  constitueixi 
infracció per part de l'autoritat competent.
El procediment sancionador caducarà als sis mesos de la seva paralització i s'entendrà que així 
ocorreix quan no s'hagi dut a terme en aquest temps cap notificació d'actuació o diligència, sense 
perjudici  que  l'instructor  de  l'expedient  pugui  acordar  un  termini  major  en  resolució  motivada  i 
notificada a l'interessat, quan la naturalesa o les circumstàncies de l'actuació o la diligència en curs 
ho requereixin.
 DISPOSICIÓ ADDICIONAL

1. Per a tot el no previst en la present Ordenança s'estarà al que es disposa en la Llei 
1/1992 de 8 d'abril de la CAIB de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà, Llei 
50/1999 de 23 de desembre sobre Règim jurídic de la Tinença d'animals potencialment 
perillosos, RD 287/2002 de 22 de març de desenvolupament de l'esmentada Llei 50/99, 
Ordre de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de 17 de maig de 2006 per la qual es crea 
el  Registre  Autonòmic  d'Animals  Potencialment  Perillosos  de  les  Illes  Balears, 
Convenció Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre (Conveni 
CITES), signada a Washington el 3 de març de 1973 i esmenada a Bonn el 22 de juny 
de 1979, Llei 30/1992 de Règim Jurídic i procediment administratiu comú, així com altra 
legislació que resulti d'aplicació.”

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis 
Municipals.

Intervencions:

Sr. Ruiz: És una ordenança positiva perquè no existia i l’Ajuntament ha fet un pas endavant. Al 
PSOE-Pacte estan contents perquè l’han consensuat. Varen fer una sèrie de puntualitzacions que 
varen ser acceptades. És bastant completa encara que segurament la podrien millorar.
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Hi ha un punt, que és el tema de les sancions per excrements a la via pública que poden arribar fins 
a 2.000 euros, que pensa que això no solucionarà el problema.

En general tot és positiu, però si poden canviar aquest punt, seria millor l’ordenança.

Sr. Ferrer: Està d’acord amb l’ordenança, però s’ha de complir. Espera que s’hi dediquin perquè 
sinó val més no fer-ne cap.

Sr. Villalonga: A la Comissió va votar a favor perquè es varen introduir varies modificacions. Això 
només valdrà si es fa complir.

Sr. Mayans: Si la fan és perquè es compleixi.
La Unitat de Medi Ambient de la policia local farà el possible perquè es compleixi.  Vol agrair al 
PSOE el seu tarannà i les ganes de fer feina, i  a la resta de grups. Aquesta ordenança té per 
objecte regular  la protecció,  la tinença i la venda d’animals,  en especial  les interrelacions entre 
persones  i  animals  domèstics.  Amb aquesta  intenció  té  en compta  els  drets  dels  animals,  els 
beneficis que aporten a les persones.
L’equip de govern pensa que aquesta ordenança és molt important, i cobreix un buit legal que fins 
avui no existia.

Sr. Ruíz: L’article 17.e) on diu: “a l’interior de les vivendes els cans i els gats hauran de disposar del 
seu propi llit”, proposa canviar-ho per: “a l’interior de les vivendes els cans i els gats hauran de 
disposar un lloc adequat”.

Sr. Villalonga: Està d’acord.

Sr. Mayans: Està molt bé el que proposa el Sr. Ruiz, però creu que la llei estatal diu això, i ho han 
copiat. Demana al Secretari si es pot canviar.

Sr.  Secretari: Ara  mateix  no  pot  informar  al  respecte  doncs  es  desconeix  el  que  preveu  la 
normativa estatal. 

Sr. Ruiz: Poden acordar que si no es contradiu, i el Secretari ho estudia  que es modifiqui.

Sra.  Sánchez-Jáuregui: Com  que  estan  en  l’aprovació  inicial,  es  pot  mirar  i  fer-se  aquesta 
modificació de la redacció.í.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

6è. Aprovació inicial de l’Ordenança Municipal d’us i aprofitament de les platges i punts de 
bany del municipi d’Eivissa:

Vista la proposta de la regidoria de Mobilitat, Medi Ambient i Protecció Civil de data 15.01.2013 del 
tenor: 

“PROPOSTA DE APROVACIÓ PEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA DE L'  ORDENANÇA 
MUNICIPAL D’ÚS I  APROFITAMENT DE LES PLATGES I PUNTS DE BANYS DEL MUNICIPI 
D’EIVISSA.
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L'Ajuntament  d'Eivissa,  dins  l'àmbit  de  la  gestió  dels  propis  interessos municipals  i  amb plena 
capacitat per al compliment dels seus fins, regula els diferents aspectes i usos de les seves platges, 
d'acord amb les competències establertes en les normes següents:

 Llei reguladora de les bases del règim local (Llei 7/1985, de 2 d'abril).

 Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes

 Reial Decret 1471/1989, del 1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General per a 
Desenvolupament i Execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

 Decret 2/2005, de 14 de juny, pel qual es regulen les condicions mínimes de seguretat i 
salvament a les platges de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 
Totes aquestes normes tenen per objecte, establir les condicions generals que han de complir les 
diferents  instal·lacions  així  com regular  les  activitats  que es  realitzen a  les  platges,  per  tal  de 
protegir la salut pública i el medi ambient, així com aconseguir una millora de la imatge i preservació 
mediambiental del nostre litoral.

Concretament,  en  l’article  115  de  l'esmentada  Llei  de  Costes,  s'atribueixen  una  sèrie  de 
competències  municipals  en  el  domini  públic  marítim-terrestre  estatal,  i  que  han  de  ser 
desenvolupades  mitjançant  la  present  Ordenança  municipal.  Aquestes  competències  són  entre 
altres:

a) Informar dels deslindes del domini públic marítim-terrestre.

b) Informar les sol·licituds de reserves, adscripcions, autoritzacions i concessions per l’ocupació i 
aprofitament del domini públic marítim-terrestre.

c)  Explotar,  en  el  seu cas,  els  serveis  de temporada que puguin  establir-se  a les  platges  per 
qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta previstes a la legislació de règim local.

d) Mantenir  les platges i llocs públics costaners en les degudes condicions de neteja, higiene i 
salubritat.

e) Vigilar l’observància de les normes e instruccions dictades per l’Administració de l’Estat sobre 
salvament i seguretat de les vides humanes.

Mitjançant  el  desenvolupament  d'aquestes  competències  es  pretén  garantir  l'ús  públic  de  les 
platges, regulant els usos generals i especials, i assegurant la integritat i adequada conservació de 
les platges.

El  contingut  de  l’Ordenança  serà  aplicable  a  totes  les  platges  del  litoral  marítim-terrestre  del 
municipi  d'Eivissa així  com a les instal·lacions o elements que ocupin aquest espai,  concretat  i 
definit en el títol 1er de la Llei 22/1988, de 28 de juny , de Costes.

Així doncs, 

LA PROPOSTA QUE ES PRESENTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA PER A LA SEVA 
APROVACIÓ ES LA SEGÜENT:
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1r.-  Aprovació  de l’Ordenança municipal  d’ús i  aprofitament de les platges i  punts de bany del 
municipi d’Eivissa.

2n.- Ordenar la publicació per un termini de trenta dies naturals a efectes d’informació pública per a 
la  presentació de reclamacions  i  suggeriments de la  aprovació de l’Ordenança municipal  d’ús i 
aprofitament de les platges i punts de bany del municipi d’Eivissa”.

“ORDENANÇA MUNICIPAL D’ÚS I APROFITAMENT DE LES PLATGES
 I PUNTS DE BANY DEL MUNICIPI D’EIVISSA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
D’acord  a l’establert  a  l’article  3.1b)  de la  Llei  de Costes,  de 28 de juliol  de 1988,  les platges 
d’aquest terme municipal d’Eivissa constitueixen béns de domini públic marítim terrestre estatal, en 
consonància amb el que disposa l’article 132.2 de la Constitució Espanyola.
L’article 115 de l’esmentada Llei de Costes atribueix competències municipals en el domini públic 
marítim-terrestre estatal pel que fa a les platges, que es concreten en:
a) Informar les partions del domini públic marítim-terrestre.
b) Informar les sol·licituds de reserves, adscripcions, autoritzacions i concessions per l’ocupació i 
aprofitament del domini públic marítim-terrestre.
c)  Explotar,  en  el  seu cas,  els  serveis  de temporada que puguin  establir-se  a les  platges  per 
qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta previstes a la legislació de règim local.
d) Mantenir les platges i llocs públics en les degudes condicions de neteja, higiene i salubritat.
e) Vigilar l’observança de les normes e instruccions dictades per l’Administració de l’Estat sobre 
salvament i seguretat de les vides humanes.
Es pretén amb aquesta ordenança garantir l’ús públic de les platges, regulant els usos generals i 
especials, i assegurar la integritat i adequada conservació de les mateixes.

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objectius
1. És l’objectiu de la present ordenança la regulació del correcte ús de les platges del litoral del 
municipi  d’Eivissa  conjugant,  el  dret  de  tots  de  gaudir  de  les  mateixes,  amb el  deure  de  que 
l’Ajuntament, en el marc de les seves competències, té de vetllar per la utilització racional de les 
mateixes  amb la finalitat  de protegir  i  millorar  la  qualitat  de vida i  defensar  i  restaurar  el  medi 
ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva.
2.  La present  ordenança regula l’exercici  de les competències que la  Llei  de Costes assigna a 
aquest  municipi,  amb la  finalitat  de mantenir  les platges en les millors  condicions  higièniques i 
sanitàries, i regular la vigilància emanada de l’Administració de l’Estat.
3.  Així  mateix  te  per  objectiu  establir  les condicions  generals  que han de complir  les diferents 
instal·lacions  presents  a  les  platges  o  entorns  més  immediats  del  municipi  d’Eivissa,  així  com 
regular les activitats que es realitzen a les nostres platges i punts de bany, a fi i efecte de protegir la 
salut pública, garantir la convivència, salvaguardar el medi ambient marí i terrestre, i aconseguir una 
millora de la imatge del nostre litoral.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. La present ordenança regirà en el terme municipal d’Eivissa, en l’espai que constitueix el domini 
marítim terrestre definit  en el Títol I de la Llei 22/1988, de 28 de juliol de costes i que tingui la 
consideració de platja  i punts de bany.
2. Aquesta ordenança afecta a tots els usos, instal·lacions, elements i activitats susceptibles de ser 
realitzades a les platges del municipi d’Eivissa, ja sigui de forma fixa o temporal, sense menyscapte 
de les competències d’altres Administracions en la matèria.
Article 3. Definicions

40



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 24 de gener de 2013

A efectes de la present Ordenança i d’acord amb la normativa estatal bàsica així com la de caràcter 
autonòmic d’aplicació s’entén com:
a) Platja: Zona de dipòsit de materials solts tals com sorres, graves, i còdols, incloent escarpes, 
bermes i dunes, tinguin o no vegetació formades per l’acció de la mar o el vent marí, u altres causes 
naturals o artificials.
b) Aigües de bany: Qualsevol element d’aigües superficials on es prevegi que puguin banyar-se un 
nombre important de persones o existeixi una activitat propera relacionada directament amb el bany 
i  a  la  que  no  existeixi  una  prohibició  permanent  de  bany  ni  s’hagi  formulat  una  recomanació 
permanent d’abstenir-se del mateix i on no existeixi perill objectiu per al públic.
c) Zona de bany:  L’emplaçament a on es troben les aigües de bany de caràcter marítim i  els 
emplaçaments limítrofs que constitueixen la part  accessòria d’aquesta aigua en relació als usos 
turístics-recreatius.
En tot cas s’entendrà com a zona de bany aquella que disti 20 metres de la platja i 50 metres de la 
costa.
En els trams de costa que no estiguin abalisats com a zona de bany s’entendrà que aquesta ocupa 
una franja de mar contigua a la costa d’una amplada de 200 metres a les platges i 50 metres a la 
resta de la costa.
d)  Abalisament: Tancament  de les  zones de bany d'acord  a la  Resolució  Ministerial  de  2 de 
setembre de 1991 en la qual es va establir el tipus de Abalisament que ha d'implantar-se en les 
zones de bany, conforme al contingut del Reial decret 1835/1983, sobre l'adopció del Sistema de 
Abalisament Marítim de la AISM per al Abalisament de les costes espanyoles i de l'article 69 del 
Reglament  General  per  al  desenvolupament  i  execució  de la  Llei  22/1988,  de 28 de juliol,  de 
Costes, aprovat pel reial decret 1471/1989, de 1 de desembre. 
e) Temporada de bany: Període de temps en que pot preveure’s afluència important de banyistes, 
tenint en compte els usos i costums locals. 
f) Concessionari: Persona jurídica o física que, mitjançant concurs públic, resulta adjudicatari d'una 
concessió  corresponent  a  un  servei  de  temporada,  tals  com hamaques  i  ombrel·les,  telòmers, 
quioscs i altres. 
g) Banderes identificatives: Les diferents condicions de seguretat per al bany en les platges o en 
les  seves zones de bany s'identificaran  mitjançant  banderes,  les  quals  podran ser  de caràcter 
general  o complementàries,  les quals,  ampliaran o delimitaran la  informació respecte als  riscos 
específics que es tracti. Els colors, significat i els criteris d'utilització de les banderes seran els quals 
a continuació es detallen, entenent el risc, a l'efecte d'aplicació d'aquests criteris, com condicions de 
seguretat del moment: 

− Vermell: Es prohibeix el bany. S'utilitzarà sempre quan el bany comporti un greu risc per a la 
vida o salut de les persones, bé perquè les condicions del mar siguin desfavorables o bé per 
l'existència d'animals, elements flotants, contaminació o altres circumstàncies. 

− Groc: Bany permès amb limitacions. S'haurien d'adoptar mesures de seguretat que en cada 
cas es considerin adequades.  S'utilitzarà quan les condicions del mar puguin originar un 
perill per al bany, o bé quan existeixi la presència d'animals, elements flotants, contaminació 
o altres circumstàncies que suposin un risc per a la salut de les persones.

− Verd: Bany permès. El bany pot efectuar-se sense prendre mesures especials distintes a les 
de la pròpia protecció personal. No obstant això, es recomana especial precaució en les 
zones on el banyista no pugui romandre tocant fons i amb el cap fora de l'aigua. 

− Taronja:  Platja  sense  vigilància.  Informa  a  tots  els  usuaris  de  la  platja  que  l'equip  de 
salvament no es troba operatiu per haver-se rebut l'avís que una o més persones s'han 
extraviat  o  ha  esdevingut  una  circumstància  de  similar  gravetat,  donant  avís  a  tots  els 
usuaris de la platja de la nova situació. 

Article 4. Temporada d’aplicació
A l’efecte d’aplicació de la present ordenança es considera:

19. Temporada baixa: El període compres entre l’1 de novembre i el 30 d’abril ambdós inclosos, 
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a excepció del període de setmana santa.
20. Temporada mitjana. El període comprés entre l’1 de maig i el 30 de juny ambdós inclusos i 

l’1 i el 31 d’octubre, ambdós inclusos, i el període de setmana santa.
21. Temporada alta: El període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre.

Article 5. Agents
Els agents de l'autoritat podran requerir verbalment als que infringeixin qualsevol de les disposicions 
contingudes  a  la  present  Ordenança  a  fi  que  d’immediat  cesi  l’activitat  prohibida  o  realitzin 
l’obligació deguda, això sense perjudici de la incoació d’expedient sancionador, quan procedeixi, o 
en el seu cas, es giri part de denúncia a l’Administració competent.
Article 6. Vigilància
L’Ajuntament disposarà de personal per vigilar l’observança en l’àmbit de les seves competències, 
no només d’allò previst en aquesta ordenança, si no també de les normes e instruccions dictades 
per l’Administració competent sobre salvament i seguretat de vides humanes pel qual es disposen 
de les següents facultats:

i) Inspecció d’instal·lacions de la platja i annexos
j) Control de la realització d’activitats desenvolupades a les instal·lacions esmentades.
k) Prohibició, suspensió i tancament de l’activitat, així com adopció de mesures de seguretat 

que es considerin necessàries.
Les activitats inspectores i de control sobre el compliment del que preveu la present Ordenança 
seran efectuades per personal degudament acreditat dels òrgans facultats en l’àmbit de les seves 
competències respectives, que tindrà en l’exercici  de les seves funcions,  el caràcter d’agent  de 
l’autoritat  i  les  seves  declaracions  gaudiran  de  la  presumpció  de  veracitat,  excepte  prova  en 
contrari.
El personal inspector està facultat per sol·licitar qualsevol documentació referent a la instal·lació i/o 
activitat, per accedir i mantenir, amb la identificació prèvia i sense previ avís, a les instal·lacions i 
resta d’espais subjectes a inspecció.
Les persones titulars de les autoritzacions sotmeses a inspecció han de prestar la col·laboració 
necessària, amb la finalitat de permetre realitzar qualsevol examen, control o recollida d’informació 
necessària pel compliment de la funció inspectora.
De cada actuació inspectora s’aixecarà acta, la primera còpia de la qual es donarà a la persona 
interessada o a la persona davant la qual s’actuï, que podrà fer constar la seva conformitat o les 
seves observacions respecte del seu contingut.
Un  altra  exemplar  de  l’acta  serà  traslladar  a  l’autoritat  competent  per  l’inici  del  procediment 
sancionador si procedeix.

TÍTOL II: NORMES D’ÚS
Capítol I.- Normes Generals
Article 7. Utilització de platges
1. La utilització de les platges serà lliure i pública pels usos comuns i d’acord amb la naturalesa 
d’aquelles, tals com el passeig, estada, bany, navegació, embarcar, desembarcar, varar, pescar i 
altres actes que no facin falta obres i/o instal·lacions de cap tipus i que es realitzin d’acord amb les 
lleis, reglaments i amb la present ordenança.
2.  Les platges,  punts de bany,  sistemes dunars o zones de ribera no seran d’ús privat,  sense 
perjudici de l’establert a la llei de Costes.
3. Les instal·lacions que es permetin a les platges, a més de complir amb l’esmentat en el punt 
anterior seran de lliure accés, a excepció que per raons de policia, economia, o d’altres d’interès 
públic, degudament justificades,  s’autoritzin altres modalitats d’ús.
4.  Els  usos  que  tinguin  especials  circumstàncies  d’intensitat,  perillositat  o  rendibilitat  i  els  que 
requereixin l’execució d’obres e instal·lacions només podran emparar-se en l’existència de reserva, 
adscripció,  autorització i  concessió,  amb subjecció  al  que preveu la  Llei  de Costes,  i  en altres 

42



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 24 de gener de 2013

especials, en el seu cas, sense que pugui invocar-se dret algú en virtut de usucapió, qualsevol que 
sigui el temps transcorregut.
5. El passeig, l’estància i el bany pacífics a la platja i la mar tenen preferència sobre qualsevol altra 
ús.
6. Queda  prohibit  realitzar  foc  directament  a  la  terra  de  la  platja,  sorra,  pedres  o  roques.  La 
realització de foguerons en ocasions puntuals, com la nit de Sant Joan,  podrà ser autoritzada de 
manera expressa per part de l’Ajuntament, quedant totalment prohibit encendre cap tipus foc sense 
autorització.
Capítol II: Jocs i Activitats
Article 8. Pràctica de jocs
1. Queda prohibit a les zones i aigües de bany, i durant la temporada de bany, tant a la sorra de la 
platja com a l’aigua del mar, la realització d’activitats, jocs o exercicis que puguin molestar a la resta 
d’usuaris.
2.  Podran realitzar-se aquest  tipus de jocs a les zones lliures  que hagin  estat  assenyalades a 
aquest  efecte,  o  bé on no causin  molèsties  ni  danys  a instal·lacions  o sobre el  medi  ambient. 
Aquestes activitats sempre es realitzaran a zones de platja i mai a zones dunars.
3. La pràctica de kite-surf, en temporada alta, està prohibida a la platges del municipi d’Eivissa i a 
les zones de bany que inclou el mirall d’aigua fins a la zona d’abalisament.
4. S’exceptuen de la prohibició aquelles manifestacions de caràcter esportiu o lúdic organitzades o 
autoritzades  per  l’Ajuntament  d’Eivissa,  sense  perjudici  de  la  necessitat  d’autorització  per  part 
d’altres  administracions  quan  sigui  preceptiu.  Les  mateixes  es  realitzaran  sempre  en  llocs 
degudament senyalitzats i abalisats.
Article 9. Aparells de ràdio, discos compactes o similars, instruments musicals
1.  No es permetrà l’ús d’aparells  sonors o instruments quan pel seu volum de sonoritat  causin 
molèsties als altres usuaris de les platges. Seran d’aplicació en aquest cas les normes particulars 
recollides  a  l’ordenança  municipal  sobre  protecció  del  medi  ambient  i  la  salut  davant  la 
contaminació acústica. Això també s’aplicarà en el cas d’embarcacions presents als voltants de la 
platja que puguin causar molèsties als usuaris o vesins.
2.  La  realització  de  qualsevol  tipus  d’espectacle,  activitat  musical  multitudinària,  competició 
esportiva, etc. a realitzar sobre la platja haurà de comptar amb les autoritzacions corresponents 
segons la Llei 16/2006, de 14 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de 
les Illes Balears.
Article 10. Campaments i acampades
1. Estan prohibits els campaments i acampades a la platja.
2. Les persones que vulnerin aquesta prohibició hauran de desallotjar  d’immediat, a requeriment 
verbal dels Agents de l’autoritat, el domini públic ocupat, sense perjudici que girin part de denuncia 
a l’Administració competent en ordre a la instrucció del oportú expedient sancionador quan sigui 
procedent.
Capítol III: Publicitat
Article 11. Publicitat
1. Queda prohibida la publicitat a través de cartells, tanques, mitjans audiovisuals o de qualsevol 
altra tipus, excepte els autoritzats.
2. Queda prohibida la publicitat qualsevol que sigui el mitjà de difusió empleat en l’anunci d’activitats 
dins del domini públic marítim terrestre, o a través de les instal·lacions temporals o per aire.
Article 12. Formes de publicitat
1. Està prohibida la publicitat en els següents formats: tanques publicitàries, cartells, medis acústics 
o audiovisuals,  adhesius,  repartició  de material  de propaganda  de forma personal  o mitjançant 
deposició de material per l’autoservei.
La prohibició anterior és aplicable a qualsevol que sigui l’emplaçament o mitjà de difusió, inclusa la 
publicitat realitzada des de l’aire.
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2. Queden expressament prohibides les desfilades  amb fins publicitaris i/o promocionals d’activitats 
d’oci, com discoteques.
Article 13. Excepcions 
1. Queda prohibida la col·locació de qualsevol rètol a la platja per particulars, quedant dita atribució 
reservada per  les Administracions  Públiques  amb competències  per  aquesta tasca i  havent  de 
realitzar-se en tot cas, mitjançant models normalitzats.
2. Sols es permetrà aquelles activitats que distribueixen informació amb consonància amb la difusió 
dels valors ambientals i socials de les platges, dunes i zones de bany, prèvia autorització i sense 
perjudici de l’establert per la Llei 22/1988, de Costes o el Reglament que la desenvolupa.
3. Queda exempta d’aquestes prohibicions tota cartelleria de caire municipal, autonòmic o estatal 
referida  a  aspectes  directes  o  indirectes  de  la  platja,  sense  perjudici  de  l’establert  per  la  Llei 
22/1988, de Costes i el Reglament que la desenvolupa
Capítol IV:  De les embarcacions.
Article 14. Canals d’entrada i sortida
L’Administració de l’Estat, mitjançant l’organisme competent, fixarà els canals abalisats per l’entrada 
i sortida d’embarcacions, que estaran degudament assenyalats, i en els que estarà prohibit el bany. 
En cas de necessitat d’abordament de platja o a partir d’aquesta, per part de les embarcacions, 
aquestes ho faran a velocitat  reduïda (màxim a 3 nus),  utilitzant  els  esmentats canals i  evitant 
interferir  el  tràfic  normal  dels  mateixos.  L’abalisament  dels  citats  canals  haurà  d’estar  instal·lat 
abans de l’inici de la temporada mitjana, d’acord amb les disposicions de Capitania Marítima i en les 
degudes condicions de manteniment.
Article 15. Navegació esportiva
A les zones exclusives de bany estarà prohibida la navegació esportiva i de esbarjo i la utilització de 
qualsevol  tipus  d’embarcació  o  artefacte  flotant  a  excepció  de  matalassos  i  flotadors  i  les 
embarcacions de salvament.
Article 16. Abalisament
D’acord amb el que disposa l’art. 69 del Reglament de Costes, als trams de costa que no estiguin 
abalisats com a zona de bany s’entendrà que aquesta ocupa una franja de mar contínua a la costa 
d’una amplària de 200 metres lineals a les platges i de 50 metres als altres trams de costa. A 
aquestes zones queda prohibida la navegació, exceptuant els extrems de les platges on puguin 
aproximar-se a terra  les embarcacions a una velocitat  inferior  a 3 nusos, havent  d’adoptar  les 
precaucions necessàries per evitar riscos a la vida humana i navegació marítima.
Qui vulneri aquestes prohibicions haurà de desallotjar d’immediat, a requeriment verbal dels Agents 
de l’autoritat, el domini públic ocupat, sense perjudici de que girin part de denúncia a l’Administració 
competent en ordre a la instrucció del oportú expedient sancionador quan sigui procedent.
Article 17. Motos nàutiques
La utilització de les motos nàutiques, als efectes de la present ordenança s’atendrà al que disposa 
el RD 259/2002, de 8 de març, pel qual, s’actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de 
les motos nàutiques. 
Article 18. Combustibles
Queda prohibit  l’ús  de bombones  de  gas  i/o  líquids  inflamables  a  les  platges,  a  excepció  del 
combustible utilitzat per proveir als Motors de les embarcacions a les zones de varada, la seva 
manipulació  haurà  de  realitzar-se  seguint  les  més  estrictes  normes  de  seguretat  i  sota  la 
responsabilitat de la persona que la realitzi.
Article 19. Sobre les embarcacions abandonades
Pel  que  fa  a  les  embarcacions  i  elements  nàutics  flotants  es  consideraran  abandonats  en els 
següents supòsits:
1.- Quan presentin indicis que raonablement facin pensar en el seu possible estat d’abandonament. 
Als  efectes  anteriors,  s’entendran  abandonades  les  embarcacions  o  elements  nàutics  que  una 
vegada identificats amb un adhesiu, romanguin més d’un mes sense moure's del lloc.
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2.- Quan presentin desperfectes que impedeixen el seu ús o no estiguin identificats amb el nom i la 
matrícula.
En  aquests  casos,  l’Ajuntament  d’Eivissa  procedirà  a  la  retirada d’ofici  de  les  embarcacions  o 
elements  nàutics  i  els  seu  emmagatzematge  a  un  dipòsit  municipal.  Una  vegada  retirada 
l’embarcació  o element  nàutic,  es procedirà a comprovar si  és possible  la  identificació  del  seu 
titular. En el supòsit de no ser possible per no tenir nom i matrícula, s’informarà a Comandància de 
Marina o organisme competent. 
Transcorregut  el  període  d’exposició  pública  establert  per  aquesta  institució,  sense  que  ningú 
reclami la seva propietat, esdevindrà residu d’acord amb la llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i 
sòls contaminats. Si fos possible la identificació del titular se’l  notificarà perquè en el termini de 
quinze dies retiri l’embarcació o element nàutic del dipòsit, amb l’advertència que en cas de no fer-
ho,  es  procedirà  al  seu  tractament  com  a  residu  urbà,  i  s’obrirà  el  corresponent   expedient 
sancionador.
D’acord amb la llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i l’Ordre MAM 304/2002, 
de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la 
llista europea de residus, en cas de contenir líquids i/o altres components perillosos, l’embarcació o 
element nàutic tindrà la consideració de residu perillós i per tant l’Ajuntament d’Eivissa denunciarà 
el fet davant la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, competent en aquest 
cas per a la instrucció del corresponent expedient sancionador.
Una  vegada  considerada  l’embarcació  o  l’element  nàutic  com a  residu,  l’Ajuntament  procedirà 
mitjançant  contractació  dels  gestors  de residus  adients  a  la  seva descontaminació,  si  escau,  i 
desballestament d’acord amb la normativa vigent, especialment la de residus perillosos, costos que 
podrà repercutir al propietari de la mateixa.
En els casos que existeixi perill per les persones o el medi ambient, l’Ajuntament d’Eivissa podrà 
prendre les mesures cautelars que cregui oportunes per tal d’evitar aquest risc. En aquests casos 
no serà necessari complir amb els terminis establerts.
Capítol V. Circulació de vehicles a les platges
Article 20. Vehicles a la platja
Es prohibeix l’estacionament i la circulació no autoritzada de vehicles de qualsevol tipus, de dues, 
quatre o més rodes per tracció mecànica o animal per la platja i sistemes dunars, exceptuant els 
vehicles destinats a la vigilància, salvament i serveis de neteja i manteniment.
Queden exempts d’aquestes prohibicions d’estacionament i circulació a les platges els cotxets de 
minusvàlids. També es permet la utilització dins l’aigua d’aquells especialment dissenyats per a tal 
fi, tot i això sense perjudici de les precaucions que han de tenir envers a la seguretat de la resta 
d’usuaris.
L’Ajuntament  adoptarà  les  mesures  oportunes  per  facilitar  a  les  persones  amb discapacitat,  la 
utilització de les platges i les seves instal·lacions, en consonància a l’establer a la normativa sobre 
accessibilitat.
Qui vulneri aquesta prohibició haurà de retirar d’immediat els vehicles del domini públic ocupat, a 
requeriment  verbal  dels  agents  de  l’autoritat,  sense  perjudici  de  que  girin  part  de  denúncia  a 
l’administració  competent  en  ordre  a  la  instrucció  del  oportú  expedient  sancionador  quan sigui 
procedent. 
Capítol VI: Normes de caràcter higiènic – sanitari.
Article 21. Qualitat de les aigües.
Els usuaris tindran dret a ser informats per l’Ajuntament de la falta d’aptitud pel bany de les aigües 
que no satisfacin els criteris de qualitat mínima exigibles per les normes vigents.
Amb tal finalitat, l’Ajuntament facilitarà, informació actualitzada de les condicions higiènic-sanitàries 
de les zones de bany, a través de la seva pàgina web.
En l’àmbit de les seves competències, i en l’exercici del deure d’adoptar les mesures necessàries 
per a la protecció de la salut, l’Ajuntament d’Eivissa:

k) Senyalitzarà  l’equipament  de  serveis  públics  i  les  possibles  limitacions  d’ús  que  puguin 
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existir, conforme a l’establert a la normativa vigent.
l) Senyalitzarà la prohibició del bany, conforme a l’establert a la normativa d’aplicació, quan 

així  vingui establert  per la Conselleria  de Sanitat  i  Consum de les Illes Balears u òrgan 
competent, mantenint la mateixa fins que no es comuniqui la desaparició dels risc sanitari.

m) Adoptarà les mesures necessàries per a la clausura de les zones de bany, quan així vingui 
acordada  per  la  Conselleria  de  Sanitat  i  Consum  de  la  Comunitat  Autònoma  u  òrgan 
competent. Dites mesures es mantindran  fins que no s’hagi comunicat l’acord de reobertura 
de la zona.

Article 22. Normes de conducta 
Queda prohibit rentar-se a l’aigua de la mar utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte 
similar, així com la neteja d’altres estris.
Queda prohibit  donar a les dutxes, rentapeus, lavabos i mobiliari  urbà en general,  ubicats a les 
platges, un ús diferent al que els hi és propi; així es sancionarà conforme a la present Ordenança, 
als usuaris una altra finalitat a les mateixes com jugar, netejar els estris de cuina, rentar-se o dutxar-
se fent servir  sabó, gel, xampú o qualsevol producte detergent. Així com pintar i deteriorar aquests 
elements.
Queda prohibida l’evacuació fisiològica en el mar o la platja.

TÍTOL III: DE LA NETEJA
Article 23. Neteja de la platja
La neteja de les platges serà realitzada, per gestió directa o indirecta, de l’Ajuntament d’Eivissa, 
amb la freqüència i  horari  previstos per a la gestió adequada del servei,  i  atenent a criteris de 
sostenibilitat i conservació dels medis litorals arenosos.
En  ordre  a  mantenir  les  platges  del  municipi  en  les  millors  condicions  de neteja,  l’Ajuntament 
instal·larà papereres al llarg de cadascuna de les platges i contenidors a les zones pròximes.
Article 24. Neteja de les concessions
A les zones o parcel·les ocupades per les instal·lacions de temporada així com a les seves zones 
d’influència, sigui quin sigui l’ús que se’n faci, serà responsable de la neteja d’aquesta àrea el titular 
de l’aprofitament.
Els titulars dels serveis de temporada estan obligats a evitar que es produeixi acumulació de restes 
a la zona que han de fer net quan això sigui necessari.
Les instal·lacions fixes de temporada i/o els establiments hauran d’atenir-se als horaris establerts 
per dipositar les escombraries provinents dels seus negocis. Seran sancionades si incompleixen 
aquesta norma.
Article 25. Prohibicions
Queda  terminantment  prohibit  qualsevol  acte  que  pugui  embrutar  les  nostres  aigües  de  bany, 
platges, sistemes dunars, punts de bany, zones de bany, accessos i entorns. El responsable està 
obligat a fer-ne la neteja immediata, sense perjudici de les sancions que poguessin derivar-se per 
aquests fets.
Queda expressament prohibit  el buidat de dipòsits i sentines, així  com la neteja d’embarcacions 
amb productes químics.
Queda terminantment prohibit per als usuaris de platges tirar qualsevol tipus de residus (papers, 
llaunes, cartró, menjar…) a l’arena i a la mar, ja que s’han d’utilitzar les papereres instal·lades per 
aquest fi. De la mateixa manera queda prohibit deixar abandonats a la platja mobles, palets, caixes, 
embalatges…
Queda expressament prohibit llençar llosques o cendres a la platja, estant obligades les persones 
que desitgin fumar a la platja a disposar d’un cendrer o qualsevol altra sistema que demostri que 
s’està  procedint  a  la  recollida  de les  llosques i  cendres.  El  no disposar  d’aquests  mètodes de 
recollida serà motiu de sanció. 
El dipòsit de residus haurà de realitzar-se de manera selectiva a les papereres que a l’efecte es 
trobin distribuïts per la sorra de la platja. 
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Per l’ús correcte de aquests contenidors hauran de seguir-se les següents normes:
d) No s'empraran pel vessament de líquids, escombres, fustes, estris, etc, així com tampoc per 

animals morts.
e) No es dipositaran materials de combustió.
f) Les escombraries es dipositaran de manera selectiva en l’interior del contenidor, evitant el 

seu desbordament i la acumulació de residus al seu voltant, pel que en cas de trobar-se ple, 
s’haurà de realitzar el dipòsit a la paperera o contenidor més pròxim.

Queda  prohibit  dipositar  a  les  papereres  de  les  platges  les  bosses  de  fems  domiciliàries  o 
d’establiments comercials del tipus que sigui tant a les ubicades a l’exterior de la sorra com a la 
pròpia platja.
Queda prohibit l’ús de vidre a les platges i la resta de zones rocalloses o boscoses del litoral del 
municipi, amb la finalitat de prevenir accidents i protegit als usuaris de les platges i resta de la franja 
costanera.
No obstant el que estableix l’anterior article, els pescadors podran realitzar a la platja les seves 
tasques  de  neteja  d’arts  i  estris,  havent  immediatament  després  de  terminar  dites  tasques, 
dipositats els residus que es generin en els contenidors.
Els que vulnerin aquestes prohibicions, a requeriment verbal dels agents de la autoritat, hauran de 
retirar d’immediat  els residus i procedir al seu dipòsit conforme s’estableix en aquesta ordenança, 
sense perjudici de que aixequin acta de denuncia en ordre a la instrucció del l’oportú expedient 
sancionador.
Article 26. Abocaments i vessaments
A fi  de mantenir  la higiene i  la salubritat,  el  personal de l’Ajuntament  vigilarà els abocaments i 
dipòsits  de  materials  que  puguin  produir  contaminació  i  riscs  d’accidents,  en  denunciarà  els 
infractors i adoptarà les mesures per impedir que continuïn produint actuacions d’aquest tipus, de 
tal manera que donaran compliment al que disposa la Llei de Costes i demés normativa aplicable.
Article 27. Posidònia Oceànica
La Posidònia Oceànica present a les platges és un dels millors indicadors de la seva bona qualitat 
alhora que serveix d’hàbitat per a nombroses espècies i contribueix a la formació i manteniment de 
la platja.
La disposició de les restes de posidònia oceànica a manera d’esculls o barreres paral·leles a la 
costa, redueix i dissipa considerablement la incidència de l’energia de les ones sobre les zones de 
platja i evita per tant la pèrdua de sorra en disminuir els processos erosius. Per aquests motius, 
durant la temporada invernal i davant l’amenaça de forts temporals s’evitarà la retirada d’aquestes 
restes de posidònia oceànica per tal de protegir i mantenir les platges en el temps.
L’Ajuntament, procedirà a la retirada de les restes acumulades de Posidònia oceànica que es vagin 
depositant a les platges des del 15 de maig fins al  30 de setembre sempre que les condicions 
metereològiques ho permetin, atenent a criteris tècnics i sempre baix supervisió.
En cas que degut a la proximitat de les festes de Setmana Santa al mes de maig es considerés 
convenient  per  al  desenvolupament  turístic  de les  platges  avançar  la  retirada de les  restes de 
posidònia  oceànica,  es  podrà  avançar  aquesta  retirada  sempre  i  quan  les  condicions 
metereològiques ho permetin i no suposi un risc per a la conservació de la sorra de la platja.
Es prohibeix específicament la retirada d’aquestes acumulacions realitzades per persones o entitats 
sense  autorització  expressa  de  l’Ajuntament.  S’exclou  d’aquesta  consideració  les  petites 
extraccions  que de manera tradicional  i  esporàdica es realitzen per a l’ús  domèstic  (adob,  llits 
d’animals, etc), per les que s’haurà d’obtenir autorització prèvia de l’Ajuntament.

TÍTOL IV: DE LA PRESÈNCIA D’ANIMALS A LES PLATGES
Article 28. Circulació i permanència
L'objecte d'aquest títol és regular la presència d'animals a les platges del municipi al llarg de tot 
l’any. Per a això, es determinarà un període en el qual, es permetrà la circulació i permanència dels 
animals a les platges del municipi.
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Es permetrà la presència d’animals a les platges al llarg de l’any  a excepció del caps de setmana i 
festius  i  durant  el  període  comprés  entre  l’inici  de  la  festivitat  de  Setmana Santa  i  fins  al  31 
d’octubre, on la circulació i permanència d'animals a la platja estarà totalment prohibida. No bstant, 
en  els  períodes  d’accés  prohibit,  mitjançant  Ban  municipal  l’Ajuntament  podrà  delimitat  zones 
d’accés permès amb regulació de l’horari.
Aquest període podrà ser restringit mitjançant la publicació d’un Ban municipal.
Els propietaris dels animals hauran de vetllar per a evitar la deposició d’orins i excrements a la 
platja  tant  a  la  sorra  com a  làmina  d’aigua,  havent  de  retirar  de  manera  immediata  qualsevol 
excrement.
Els animals hauran de estar controlats en tot moment pels seus propietaris o responsables i evitar 
molèsties a la resta d’usuaris de les platges.
En  el  cas  d’animals  potencialment  perillosos  es  complirà  amb  el  que  disposa  la  normativa 
específica sobre aquests animals. En particular hauran d’anar controlats mitjançant corretja o el 
mètode més adequat per a cada espècie i s’haurà de fer servir l´ús de morral.
La  infracció  d’aquest  article  comportarà  la  corresponent  sanció,  amb  la  instrucció  prèvia  del 
corresponent  expedient  sancionador,  a més del  fet  que l’infractor  estarà obligat  a la  immediata 
retirada de l’animal.
Article 29. Responsabilitat del danys
El  posseïdor  d’un  animal,  sense  perjudici  de  la  responsabilitat  subsidiària  del  propietari,  serà 
responsable dels danys i perjudicis que ocasioni a les persones, instal·lacions i al medi ambient en 
general.
Article 30. Animal abandonats
Es considerarà que un animal està abandonat si no duu cap identificació de l’origen o del propietari, 
ni  va  acompanyada  de  cap  persona.  En  aquest  supòsit,  s’actuarà  conforme  al  que  preveu 
l’Ordenança Municipal de Protecció del Medi Ambient.
Article 31. Excepcions
Es permet,  durant  tot  l’any,  la  presència  de  cans  destinats  a  treballs  de  salvament  o  auxili  a 
persones  necessitades,  quan  les  circumstàncies  així  ho  aconsellin.  Queda  autoritzada 
expressament la presència de cans guia en tots els ambients contemplats en la present ordenança, 
sense perjudici de la responsabilitat del seu posseïdor i/o propietari ni de les mesures que ell mateix 
hagi d’adoptar per evitar molèsties o riscos per la resta d’usuaris.
Quan per festes, concursos, espectacles, celebracions, etc. sigui utilitzada la zona de platja i això 
suposi la presència d’animals, aquests romandran en tot moment a les zones i llocs autoritzats per 
l’administració.

TÍTOL V. DE LA PESCA
Article 32.Autoritzacions
Queda prohibida la  pesca a menys de 100 metres de llocs freqüentats per banyistes.  Aquesta 
activitat es realitzarà amb la corresponent llicència de pesca. En casos excepcionals com fires i 
concursos les activitats estaran subjectes a autorització explícita.
Article 33. Prohibicions
Queda prohibida la pesca submarina en l’àmbit de les platges i/o zones de bany. També queda 
prohibida l’entrada i sortida a la mar des de la platja als pescadors submarins amb el fusell carregat, 
així  com la manipulació en terra o a la zona de bany d’aquest o d’altres instruments de pesca 
submarina que puguin suposar un risc per a la seguretat de les persones.

TÌTOL VI. DE LA FAUNA I LA FLORA
Article 34. Flora i fauna local
Queda prohibit alterar l’hàbitat, causar la mort intencionada, l’extracció o deteriorament de qualsevol 
espècie de fauna i de flora de l’ecosistema del litoral del terme municipal i per l’extensió de les 
platges o zones de bany.
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TÍTOL VII. D’INSTAL·LACIONS I ELEMENTS DE TEMPORADA
Article 35. Ús del mobiliari de les platges
Queda prohibit qualsevol us de les passarel·les d’accés a la platja o la mar que no sigui el trànsit 
d’usuaris a peu, amb cotxes d’infants o cadires de minusvàlids.
Queda prohibit donar a les dutxes, rentapeus, WC o altre mobiliari urbà en general, ubicats a les 
platges, accessos o entorns, un ús diferent al que li son propis. 
Així es sancionarà a aquells usuaris que donin utilitat de joc, neteja d’estris de cuina, rentar-se o 
dutxar-se utilitzant  sabó,  gel,  xampú o qualsevol  altre producte detergent,  pintar,  deteriorar,  etc 
sense perjudici de les responsabilitats d’altre índole que puguin exigir-se pels actes duts a terme.
Queda prohibit l’ús o la manipulació dels elements destinats a salvament i vigilància de platges o 
zones de bany per a altres efectes distints  als  que estan destinats,  i  per  part  del  personal  no 
autoritzat.
Article 36.Instal·lacions temporals 
L’Ajuntament  dins  de  l’àmbit  dels  interessos  que  li  són  propis,  determinarà  anualment,  les 
necessitats existents de les instal·lacions temporals a les platges, i  en el seu cas, d’acord amb 
aquestes necessitats establirà el procediment legalment establert per la gestió directa o indirecta 
d’aquests serveis.
Els adjudicataris de les instal·lacions temporals hauran de donar servei segons allò establert a la 
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, i el seu Reglament General, segons l’autorització remesa a 
l’Ajuntament  per  part  de  la  Demarcació  de  Costes  i  en  cas  necessari,  s’hauran  d’obtenir  les 
autoritzacions o permisos que requereixin dits organismes per poder dur a terme l’explotació dels 
elements adjudicats, així com l’estricte compliment de les condicions generals que estableixin dites 
Administracions en les seves autoritzacions.
Les  adjudicacions  efectuades per  la  gestió  indirecta  de l’explotació  de serveis  temporals  a  les 
platges quedaran condicionades a l’autorització de la Demarcació de Costes de les Illes Balears.
Per  tant,  queda prohibit  realitzar  qualsevol  ocupació  amb instal·lació  fixa  o desmuntable  sense 
comptar  amb  la  preceptiva  autorització,  així  com  l’ocupació  d’espai  públic  sense  autorització 
d’embarcacions , remolcs, veles, hamaques, hidropedals, rems.
Per a les instal·lacions,  no es permet la construcció d’obres de fàbrica i  altres obres fixes.  Les 
instal·lacions han de ser total i fàcilment desmuntables, entenent com a tals les que estableix l’art. 
51 de la llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i l’article 108, apartat 2 del Reglament General de 
Desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de Costes.
Així  doncs,  el  mobiliari  de  les  platges  haurà  de  ser  homologat,  de  qualitat,  disseny   integrat, 
apilable, homogeni, resistents a l’ambient marí i haurà d’adaptar-se a les indicacions i observacions 
que l’Ajuntament estableixi al respecte.
Les  adjudicacions  s’atorgaran  amb  caràcter  personal  e  intransferible  .  L’adjudicatari  no  podrà 
subrogar, cedir o traspassar a terceres persones els drets i obligacions que es deriven de la present 
concessió.
Els  titulars  dels  llocs  d’hidropedals,  kayaks,  vela  etc…  hauran  d’obtenir  l’autorització  de 
funcionament  per  l’òrgan  competent  en  matèria  de  Marina  Mercant  –  Comandància  Marítima., 
sense perjudici de les autoritzacions preceptives que corresponguin a altres organismes.
Els titulars de les explotacions d’activitats aquàtiques hauran de realitzar l’abalisament dels canals 
d’entrada-sortida d’embarcacions segons normes de la Direcció General de la Marina Mercant e 
indicacions que consideri el propi ajuntament.
L’execució i explotació de les instal·lacions es durà a terme, sota l’exclusiu risc i responsabilitat de 
l’adjudicatari.  En  cas  de  tractar-se  d’embarcacions  de  lloguer  es  responsabilitzarà  al  titular  de 
l’adjudicació de l’activitat i seran considerats com a infractors tant el titular del servei com l’usuari 
que cometi la infracció.
Els adjudicataris de concessions temporals a les platges seran responsables de no permetre l’ús de 
vidre (ampolles, gots, envasos) per part dels usuaris en l’àrea de les seves concessions.

49



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 24 de gener de 2013

Queda terminantment prohibit en el temps d’ús en mitjà aquàtic d’embarcacions o similars a pedal, 
vela o motor, el transport i/o consum de qualsevol tipus d’ampolles, pots o elements susceptibles de 
ser vessats a la mar. 
Queda exempt de l’article anterior el transport d’ampolles d’aigua pel seu consum durant el temps 
de  gaudi  d’embarcacions  de  pedal,  vela  o  motor.  En  aquest  cas  l’adjudicatari  de  l’activitat 
d’arrendament d’aquestes embarcacions serà el responsable de controlar el retorn de la totalitat de 
ampolles transportades.
Extingida l’autorització en el cas de concessions temporals, l’adjudicatari, estarà obligat a retirar les 
instal·lacions i/o elements en el termini de 5 dies, així com a restaurar la realitat física de l’espai 
ocupat en el mateix termini de temps. En cas de no complir amb aquestes indicacions, l’Ajuntament, 
procedirà a la retirada de les restes amb càrrec a la fiança dipositada per l’adjudicatari. 
Article 37. Recollida diària dels serveis dels concessionaris
Els concessionaris de platja recolliran els seus serveis diàriament al finalitzar la jornada a fi de 
facilitar la neteja de les platges i oferir una bona imatge de les àrees de concessió. Les hamaques 
seran apilades en grups mínims de sis, dins els límits de l’autorització.
Article 38. Arrendament del servei 
No es permet l’ús de les instal·lacions temporals presents a les platges com hamaques, para-sols o 
hidropedals  si no han estat arrendats, tot i que en el moment d’ús no estiguin ocupats.
Article 39. De la neteja de les instal·lacions
Els titulars de les instal·lacions temporals tenen la obligació de conservar i mantenir en perfecte 
estat els seus elements  i  la neteja de la zona de influència, així  com dels accessos, procedint 
diàriament a l’execució d’aquests treballs de neteja, amb la freqüència que sigui necessària, havent 
d’extremar la neteja al finalitzar la jornada de treball. La zona d’influència queda clarament definida 
per la procedència de les restes dipositades sobre la sorra.
Els  treballs  de  neteja  inclouran  la  retirada  dels  residus  que puguin  dipositar-se  sobre  la  sorra 
incloses llosques de cigarretes mitjançant recollida manual o garbellat manual. Es recolliran també 
petites restes de fulles de posidònia oceànica que puguin aparèixer puntualment sobre la sorra així 
com la recollida dels elements flotants (plàstics, fustes, etc.), situats a dos metres de la confluència 
de l’aigua del mar amb la sorra de la platja.
L’abandonament de residus voluminosos, com ara embarcacions, caixes, para-sols, hamaques o 
d’altres  de  similar  naturalesa,  sobre  la  platja  o  sistemes  dunars  serà  considerat  infracció  i 
contemplat  en la present ordenança com a sanció molt greu.
Article 40. Vigilància
L’Ajuntament disposarà de personal per a realitzar tasques de vigilància del previst en relació al 
salvament de platja els quals actuaran com a vigilants degudament uniformats.
Article 41. Venda ambulant
Es prohibeix la venda ambulant a la platja de qualsevol producte alimentós, begudes o articles de 
qualsevol origen.
Els agents de l’autoritat podran requisar la mercaderia a aquelles persones que realitzin la venta 
prohibida a l’apartat anterior, i en tot cas, cessaran l’activitat prohibida a requeriment dels mateixos, 
sense  perjudici  de  que  girin  acta  de  denúncia  en  ordre  a  la  instrucció  de  l’oportú  expedient 
sancionador.
Una vegada requisada la mercaderia, aquesta només podrà ser retornada a l’infractor quan acrediti 
documentalment  la seva propietat i,  en el  seu cas, una vegada satisfeta la sanció que li  vingui 
imposada en aplicació de la present ordenança.

TÍTOL VIII. VIGILANCIA I SEGURETAT A LES PLATGES
Article 42. Vigilància i seguretat
En ordre de prevenir el pertinent sobre salvament i seguretat de les vides humanes, les platges de 
Talamanca, Figueretes i Platja d’en Bossa disposaran durant la temporada de bany de serveis de 
Salvament i Socorrisme, valorant l’ocupació i la perillositat de cada platja. Es disposarà de personal 
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de salvament i socorrisme a les platges municipals durant les temporades mitjana i alta (del 15 de 
maig fins al 15 d’octubre). 
L’Ajuntament disposarà del personal per vigilar l’observan del previst en relació al salvament de 
platges, segons al Decret 2/2005, de 14 de juny, de la Conselleria d’Interior del Govern Balear. 
Els serveis de Salvament i Socorrisme atendran els punts de socors de salvament existents a les 
platges exclusivament durant l’horari que determini, i que figurarà exposat als cartells indicadors 
situats als accessos a les platges.
Els punts de vigilància disposaran d’equips de salvament a on poder donar una resposta al rescat i 
assistència de persones que ho necessitin.
La bandera vermella significa la prohibició del bany. En cas que algun usuari procedís a banyar-se 
amb l’existència de bandera vermella, serà instat pels serveis de salvament, en el seu horari de 
servei, a que surtin de la mar. Si no s’acata l’ordre, serà reclamada la presència de les forces de 
seguretat, per a que intervinguin i realitzin les actuacions pertinents per fer complir la prohibició de 
bany.
El públic banyista queda obligat a seguir les orientacions e indicacions que per seguretat puguin 
realitzar  els  Serveis  de Salvament i  Socorrisme, així  com quantes disposicions existents  o que 
puguin indicar-se en lo successiu pels organismes competents.
Queda prohibit el bany en els espigons i en altres zones senyalitzades en les quals no es permet el 
bany o el pas està restringit.
Les persones que desitgin banyar-se fora de la temporada  de bany o fora de l’horari establert pels 
serveis de Salvament i Socorrisme, ho faran sota la seva exclusiva responsabilitat.
També ho faran sota la seva exclusiva responsabilitat, tot i banyant-se dins de la temporada de 
bany i dins l’horari establert  pels serveis de Salvament i Socorrisme, sempre que ho facin:

d) Sense seguir les orientacions e indicacions dels Serveis de Salvament i Socorrisme.
e) Fora de les zones abalisades pel bany o senyalitzades mitjançant banderes.

Es recomana a les persones amb algun tipus de discapacitat o malaltia que desitgin banyar-se i per 
a les que el bany pugui constituir algun risc a posar aquesta circumstància en coneixement dels 
Serveis de Salvament i Socorrisme, a efectes de que aquests serveis adoptin en el seu cas les 
mesures pertinents.
Queda prohibida la simulació de quants fets puguin posar em funcionament els serveis públics de 
salvament,  socorrisme, sanitat, seguretat o qualsevol altres, excepte els exercicis de simulacres 
organitzats per l’organisme públic en compliment de la legislació vigent, i em especial, del Decret 
2/2005 de 14 de Gener, de la Conselleria d’Interior del Govern Balear.

TÍTOL IX. REGIM SANCIONADOR
Capítol I: Disposicions generals
Sense perjudici  de la competència Sancionadora dels òrgans de l’Administració de l’Estat  o de 
l’Administració Autonòmica, regulada en la llei 22/1988, de 28 de Juliol de Costes i en el Reglament 
General pel Desenvolupament i Execució d’aquesta Llei, aprovat per Real Decret 1471/1989, de 1 
de  Desembre,  les  infraccions  al  que  preveu  la  present  ordenança  seran  sancionades  per 
l’Ajuntament de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i pel Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril  pel que s’aprova el Text Refós de les 
Disposicions vigents em matèria de Règim Local.
Sempre que l’Ajuntament tingui coneixement de la comissió d’alguna de les infraccions tipificades 
podrà iniciar l’expedient oportú.
Es consideren infraccions les vulneracions de les prescripcions contingudes en aquesta Ordenança.
Són responsables de les infraccions tipificades en aquest Títol, les persones físiques i jurídiques 
que les cometin.  La responsabilitat exigible ho serà no només pels actes u omissions propis, sinó 
pels d’aquelles persones, animals o bens pels que civilment s’hagi de respondre conforme al dret 
comú. 
Article 43. Conseqüències de les actuacions infractores
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Tota actuació que contradigui la present Ordenança podrà donar lloc a:
z) L’adopció per part de l’Ajuntament de les mesures precises per a que es procedeixi a la 

restauració de l’ordre jurídic infringit  i  de la realitat  física alterada o transformada com a 
conseqüència de l’actuació il·lícita.

aa) La iniciació  dels  procediments de suspensió  i  extinció  d’actes  administratius  en els  que 
presumptament pogués emparar-se l’actuació il·lícita.

bb) La imposició de sancions econòmiques als responsables prèvia tramitació del corresponent 
procediment sancionador, sense perjudici de les possibles responsabilitats d’ordre penal que 
poguessin haver incorregut.

cc) Les obligacions de rescabalament de danys o indemnització dels perjudicis a càrrec de qui 
siguin declarats responsables.

Article 44. Restauració de la realitat física alterada
L’Ajuntament,  a  més  de  incoar  i  tramitar  el  corresponent  expedient  sancionador,  adoptarà  les 
mesures tendents a reposar els bens afectats a l’estat anterior a la producció de la situació il·legal. 
Les sancions que s’apreciïn s’imposaran amb independència d’aquestes mesures.
Article 45. Adopció de mesures provisionals
Iniciat el procediment sancionador, l’Ajuntament podrà adoptar les mesures provisionals que estimi 
oportunes per assegurar l’eficàcia de la resolució que pogués recaure, si existissin elements de 
judici suficients per això.
No  es  podran  dictar  mesures  provisionals  que  puguin  causar  perjudicis  de  difícil  o  impossible 
reparació a les persones interessades o que impliquen violació de drets emparats per les lleis.
Capítol II: Infraccions
Article 46. Responsabilitats
Seran responsables de les infraccions tipificades en la present Ordenança les persones físiques i/o 
jurídiques que les cometin.
La responsabilitat exigible ho serà no només pels actes u omissions propis, sinó pels d’aquelles 
persones, animals o bens pels que civilment s’ha de respondre conforme al dret comú.
Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador seran compatibles 
amb l’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada pel mateix al seu estat originari, 
així com la indemnització pels danys i perjudicis causats que podran ser determinats  per l’òrgan 
competent, havent, en aquest cas, de comunicar-se a l’infractor per la seva satisfacció en el termini 
que a l’efecte es determini, i quedant, de no fer-se així expedita la via judicial corresponent.
Article 47. Infraccions
Per  a l’adequada  ordenació  de les  relacions  de convivència  d’interès  local  i  de  l’ús  dels  seus 
serveis,  equipaments,  infraestructures,  instal·lacions  i  espais  públics  es  consideren  infraccions 
conforme a la present ordenança la vulneració de les prohibicions o prescripcions contingudes a la 
mateixa.
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
1) Infraccions lleus
1.- L’incompliment de les normes de neteja per part de l’usuari de la platja que no es considerin 
greus en el punt 2 d’aquest article.
2.-  No disposar  de cendrers o altres sistemes de recollida de cendres i  llosques quan s’estigui 
fumant a la platja.
3.-  Donar a les dutxes,  rentapeus, WC o altre mobiliari  urbà em general,  ubicats a les platges, 
accessos o entorns un us diferent al que li son propis.
4.- Rentar-se a l’aigua de la mar utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte similar, així 
com la neteja d’altres estris.
5.- L’evacuació fisiològica en el mar o la platja, o àrees dels voltants.
6.- La falta d’exhibició del permís de l’activitat autoritzada a requeriment dels agents de l’autoritat.
7.-  La  pràctica   de  qualsevol  tipus  de jocs  que puguin  causar  molèsties  o  danys  a  tercers,  a 
instal·lacions o sobre el medi ambient.
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8.- Qualsevol ús de les passarel·les d’accés a la mar que no sigui el de trànsit a peu, amb cotxet de 
nen o cadira de rodes.
9.- Pernoctar en tot el litoral costaner.
10.- Totes aquelles que no siguin qualificades com a greus o molt greus.
2) Infraccions greus:
1.- L’incompliment de les normes de neteja per part del titulars dels serveis de temporada de platja 
o de qualsevol altra activitat autoritzada o no per l’òrgan competent.
2.-  El  dipòsit  en contenidors de cigarrets  o qualsevol  altre  material  en combustió  per part  dels 
usuaris de les platges.
3.- L’abandonament d’animals a la platja.
4.- Llençar o dipositar fems, llosques o escombraries a la platja o al mar.
5.-  La circulació o permanència, fora del període permès de qualsevol tipus d’animal a la platja o 
zona de bany 
6.- L’estacionament i la circulació de vehicles de qualsevol tipus, de dues, quatre o més rodes, per 
tracció mecànica o animal a les platges i sistemes dunars sense autorització expressa de l’autoritat 
competent. 
7.- Fer fogueres a la platja, sobre pedres o roques, i les seves zones adjacents, així com l’ús de 
barbacoes, bombones de gas i/o líquids inflamables.
8.- La pràctica de Kite-surf contravenint la present ordenança.
9. La reiteració de falta lleu.
10.-  Instal·lació  a  les  platges  i  zones  de  bany  de  tendes  de  campanya,  remolcs  habitables, 
estructures amb lones, tendals…
11.- Neteja d’embarcacions amb qualsevol producte de neteja o component químic en la mar i litoral 
costaner.
12.- Ús de vidre a les platges, zones rocalloses i boscoses de l’entorn.
3) Infraccions molt greus:
1.- L’abocament i dipòsit de matèries que puguin produir contaminació i/o risc d’accidents.
2.- L’entrada i sortida a la mar des de la platja als pescadors submarins amb el fusell carregat, així 
com la manipulació en terra o a zona de bany d’aquest o d’altres instruments de pesca submarina 
que puguin suposar un risc per a la seguretat de les persones.
3.- Realitzar qualsevol ocupació amb instal·lació fixa o desmuntable sense disposar de la preceptiva 
autorització.
4.- La varada, permanència o abandonament d’embarcacions, planxes de vela, hidropedals, motos 
aquàtiques, etc, fora de les zones assenyalades i destinades a aquest fi.
5.- La circulació d’embarcacions que contravingui el que estableix el títol VIII.
6.- No fer cas de les banderes de seguretat de les platges i/o no atendre a les indicacions dels 
socorristes i fer el bany amb bandera vermella.
7.- El trànsit de qualsevol artefacte flotant, a excepció de flotadors i matalassos, a l’interior de les 
zones abalisades per al bany.
8.- L’ús o la manipulació per part de personal no autoritzat dels elements destinats a salvament i 
vigilància de les platges i zones de bany per a altres efectes distints als que estan destinats.
9.- La retirada de restes de Posidònia Oceànica per persones o entitats sense autorització expressa 
de l’Ajuntament.
10.- L’abandonament de residus voluminosos, com ara embarcacions, caixes, para-sols, hamaques 
o d’altres de similar naturalesa, a la platja o sobre sistemes dunars.
11.- La venta ambulant a la platja de productes alimentosos o d’altra tipus.
12.- Realitzar qualsevol tipus de vessament a la mar des d’una embarcació.
13. - La no retirada de les dejeccions animals a les platges per distracció o omissió 
14.- Simular fets que puguin posar en funcionament els serveis públics de salvament, socorrisme, 
sanitat, seguretat o qualsevol acte.
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15.-  No  instal·lar  els  adjudicataris  d’explotacions  d’activitats  aquàtiques  el  canal  d’abalisament 
d’entrada – sortida d’embarcacions.
16.- La reiteració de falta greu.
Article 48. Sancions
De conformitat amb el que preveu la Llei de bases de règim local, articles 139, 140 i 141, i atenent a 
la tipificació i  classificació de les infraccions en la Llei  de bases i en la present ordenança,  les 
sancions per infracció de la present ordenança seran les següents:
h) Infraccions lleus: multa de fins a 750 euros.
i) Infraccions greus: multa des de 751 euros fins a 1.500 euros.
j) Infraccions molt greus: multa des de 1.500 euros fins a 3.000 euros.

Article 49. Agreujants
Per la determinació de la quantia de les sancions es tindrà en compte els següents criteris:

c) La reincidència del responsable en qualsevol de les infraccions tipificades en aquesta 
Ordenança.
d) La major o menor pertorbació causada per la infracció en el medi ambient i/o en el 
usuaris.
e) La intencionalitat de l’autor
f) El benefici obtingut
g) La gravetat de la infracció
h) La reiteració.

Article 50. Procediment.
Les denuncies seran formulades pels agents de l'autoritat o pels particulars, i tramitades conforme 
al procediment previst al Decret 14/1994, de 10 febrer, regulador del règim sancionador a les Illes 
Balears. 
L’Ajuntament d’Eivissa podrà instruir, en qualsevol cas, els expedients infractors i resoldre’ls o, si 
escau, elevar-los a l’autoritat administrativa competent perquè els resolgui.
Article 51 Aprovació.
La present Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la publicació del text íntegre de la mateixa 
al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Disposició derogatòria primera: Queden derogats els articles 60 i 61 de l’Ordenança per fomentar 
i garantir la convivència ciutadana i conductes cíviques a l’espai públic d’Eivissa, així com qualsevol 
altra article que pugui contravenir la present Ordenança.”

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis 
Municipals.

Intervencions:

Sr. Ruiz: Amb aquesta ordenança també hi varen estar treballant fa mesos amb els altres grups de 
l’oposició.  No sap perquè han tardat tant a dur-ho a Ple. Consolida una feina que s’havia fet la 
passada legislatura.
Varen aconseguir les banderes AENOR per les platges del municipi, amb uns requisits complexes i 
difícils.
L’objectiu del PSOE-Pacte és col·laborar a que aquesta ordenança s’apliqui. I un altre objectiu que 
tenen,és aconseguir una altra bandera AENOR a Figueretes.
Esperen que l’ordenança s’apliqui, i que les platges estiguin cada vegada millor.

Sr. Ferrer: Aquesta ordenança ja estava dins de la de Medi Ambient i s’ha separat.
Els  preocupa  la  no  continuïtat  dels  ISO  que  s’havia  aconseguir  per  la  platja  de  Talamanca  i 
quedava pendent la de Platja d’en Bossa i Figueretes.
S’hi està treballant? Quin és el seguiment que fan de la Platja de Talamanca?
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Sr. Villalonga: Agraeix al Sr. Mayans el consens i que els hagi escoltat. 
Una de les coses que s’inclogueren en el text, va ser que a les tres platges del municipi  no hi 
puguin aparèixer les comparses de discoteques.

Sr. Mayans: El motiu de la tardança va ser que al maig s’havia de polir una mica mes.
Intentaran  que  s’apliqui  la  temporada  2013  i  intentaran  aconseguir  les  banderes  ISO,  com 
s’aconseguiren a l’anterior legislatura, però ja sap que a Figueretes hi ha una sèrie d’impediments 
que s’han de resoldre abans. Dóna les gracies a l’oposició per les seues aportacions, com en el 
tema de la posidònia. Pensa que aquesta ordenança serà bona si la fan complir.
L’equip de govern pensa que Vila gaudeix d’ un conjunt costaner de gran personalitat, paisatgística i 
d’alts  valors mediambientals,  que reclamen un política local  entorn a la  conservació i  protecció 
d’aquest recurs.
A més les platges es veuen sotmeses a uns grans usos,  per la qual  cosa l’Ajuntament  veu la 
necessitat de disposar la protecció de la salut i seguretat dels seus usuaris. Inclou també tot el 
relatiu a les instal·lacions, serveis, neteja, conservació del medi, zones de bany.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

7è.  Proposta de modificació tarifaria de la tarifa única dels taxis a la illa d’Eivissa pel any 
2013:

Vista la proposta de la regidoria de Mobilitat, Medi Ambient i Protecció Civil del tenor: 

“PROPOSTA  ACORD  MODIFICACIÓ  TARIFARIA  DE  LA  TARIFA  ÚNICA  DELS  TAXIS  DE 
L’ILLA D’EIVISSA PER A L’ANY 2013.

Vista la proposta d’acord  de  modificació de l’Ordre de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i  
Territori de data 27 de juliol de 2012 (BOIB núm 111 de 02/08/12) per a la tarifa única dels taxis de 
l’illa d’Eivissa  per a l’any 2013,  presentada a aquest Ajuntament per a que pugui adoptar  l’acord  
necessari per a poder informar favorablement la proposta de  modificació de les tarifes actualment 
en vigor   en el següent sentit: 

“ Modificació dels següents conceptes de  Ordre del Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori  
de data de 27 de juliol de 2012 (BOIB núm 111 de 02/08/12)

Pujada en preu per quilòmetre (diurn i nocturn o festiu) i resta de conceptes i suplements: 3,94% 
Arrodoniment a la fracció més propera a cinc cèntims d’euro als suplements

Preu per km recorregut o fracció diurn: …………………………………………….…1,06€
Preu per km recorregut o racció nocturn o festiu:…………………………………....1,29€
Preu hora d’espera diurna:…………………………………………………………….18,99€
Preu hora d’espera nocturna o festiva:………………………………………………23,26€
Suplement d’inici del servei: ……………………………………3.,52€…..3,50€ arrodonit
Suplement de port o aeroport: ………………………………….1,76€…..1,75€ arrodonit
Suplement de radio telèfon:……………………………………..1,28€......1,30€ arrodonit

A l’efecte de l’aplicació de la tarifa per quilòmetre en horari nocturn s’entén per servei nocturn aquell  
que s’iniciï i tengui lloc entre les 21: hores i les 07:00 hores.
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A l’efecte de l’aplicació de la tarifa per quilòmetre en dia festiu es consideren igualment festius els  
dissabtes a partir de les 15: 00 hores.

De la mateixa manera, es realitzarà la modificació d’aquells conceptes tècnics i objectius resultants 
de l’aplicació de les noves tarifes (metres i segons per salt, en horari nocturn, festiu i diurn) en el  
moment de fixar els paràmetres de programació dels taxímetres i que suposin una variació dels que  
fins ara apareixien.

Es  manifesta  la  conformitat  a  la  interpretació  següent  en  relació  a  determinades  qüestions 
relacionades amb el servei i la seva prestació:
1.-  Tractar-se  d’una  tarifa  única  d’aplicació  insular  (ni  només  urbana  ni  només  interurbana) 
aplicable de forma conjunta i indissoluble amb el règim especial de recollida de viatgers vigent a la  
totalitat de l’illa d’Eivissa.
2.-  Incorporar-se  a  l’aparell  taximetre  amb  el  detall  que  segueix  (per  a  indicar-se  igualment  a 
l’indicador lluminós exterior del vehicle):

Tarifa 1: preu per quilòmetre en horari diurn
Tarifa 2: preu per quilòmetre en horari diurn i incorporant el suplement de radiotelèfon.

Tarifa 3: preu per quilómetre  en horari nocturn o festiu
Tarifa 4: preu per quilòmetre en horari nocturn o festiu i incorporant el suplement de radiotelèfon.

3.- Calcular la tarifa pels quilòmetres recorreguts, amb contractació en règim de cotxe complet, per  
a l’itinerari  més curt (llevat que es convengui expressament el contrari)  i  sense consideració en  
relació al retorn (en no existir-ne)

4.- Gratuïtat en el transport de l’equipatge
5.- Obligació d’incorporar aparell taxímetre als vehicles de substitució per avaria.

Amb aquest acord igualment s’atorga la conformitat a  que aquestes tarifes resultin d’aplicació a  
tots els serveis emparats per  una autorització administrativa de transport  públic de viatgers en 
vehicle turisme (sigui fixa o estacional) a l’àmbit de l’illa d’Eivissa”.

Vist que la esmentada proposta d’acord va ser notificada a totes les associacions de taxistes del  
municipi d’Eivissa, així com a les associacions d’empresaris per a  que poguessin presentar les 
al·legacions que estimessin oportunes i que es va rebre una  única al·legació a la Proposta de 
modificació  tarifària  de la  tarifa  única  dels  taxis  a l’Illa  d’Eivissa  per  a l’any  2013,  per  part  de  
l’Associació  “Unió  Pitüsa d’Autònoms del  Taxi”,  la  qual  va estar  objecte  d’informe per  part  del  
Consell  Insular  d’Eivissa,  amb  data  15  de  gener  de  2013,  obrant  a  l’expedient,  del  qual  se’n 
desprèn la procedència de desestimar les al·legacions. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del present ACORD:

PRIMER:   Desestimar  les  al·legacions  presentades  pel  Sr.  Joan  Marí  Riera,  President  de 
l’Associació “ Unió Pitiüsa d’Autònoms del Taxi”, de conformitat a l’informe emès pel Consell Insular  
d’Eivissa amb data 15 de  gener de 2013.

SEGON: Informar favorablement  la modificació proposada.

TERCER:  Donar compte del present acord  a la Conselleria de Política de Mobilitat, Interior i Medi  
Ambient del Consell Insular d’Eivissa als efectes oportuns”.
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Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis 
Municipals.

Intervencions:

Sr.  Molina: Votaran  en  contra  de  qualsevol  revisió  que  suposin  un  augment  del  cost  per  als 
ciutadans.
Creu que no és el moment de pujar res als ciutadans. No té res en contra dels taxistes, però creuen 
que no és el moment de pujar preus.

Sr. Ferrer: Votarà en contra, i creu que tothom s’hauria d’esforçar. Creu que no és el moment de 
que hi hagi una pujada.

Sr.  Mayans: El  procés és que totes les associacions  de taxistes  es reuneixen amb el  Consell 
Insular, presenten un estudi econòmic, i els serveis econòmics del Consell Insular donen validesa a 
aquest estudi.
En  aquest  estudi  econòmic  es  donen  una  sèrie  de  circumstàncies,  com  per  exemple,  que  el 
suplement del Port o de l’Aeroport baixa, també baixa el suplement de l’inici del servei, i puja el 
suplement del radiotelèfon. La xifra real a la qual dona validesa l’Ajuntament és una pujada d’un 
3,94%. No es puja per gust sinó perquè l’estudi econòmic ho justifica, la gasolina ha pujat, i altres 
despeses també.

Sr. Molina: El procés està clar, però la seua posició és completament diferent.
Si es demana esforç a tot el món, hauria de ser tot el món, no només el darrer pagador que és el 
ciutadà. Hi haurà gent que tendrà que agafar taxis, i ara després d’aprovar aquesta nova tarifa serà 
més car que abans.
El sector del taxi té problemes grans, el principal el dels taxis pirates.
No discuteix que els taxistes tenguin dret a millorar les seues condicions,  però també s’han de 
posar de part dels usuaris, que veuen que hi ha línies d’autobús que deixen de donar servei, i que 
tendran que agafar taxis que seran més cars.
També  es  podria  demanar  un  esforç  als  taxistes.  L’oposició  del  PSOE-PACTE  a  aquesta 
modificació de tarifes,  es fonamenta en què no poden fer  que siguin sempre els  ciutadans els 
perjudicats. Votaran en contra d’aquesta modificació de tarifes.

Sr. Ferrer: Els ciutadans d’Eivissa els han votat per defensar els seus interessos.
Els  taxis  són un servei  públic,  i  se’ls  hi  ha de demanar  un esforç fins que arribi  un temps de 
bonança. 
Els ciutadans no entendran que, pel fet que vengui d’una altra institució, acceptin qualsevol cosa.

Sr. Mayans:  Estan donant validesa a l’acordat pel Consell Insular. Les associacions de taxistes 
han esperat un any perquè sigui aplicable aquesta pujada. Hi ha una reserva d’1% per als propers 
anys, els quals esperen que siguin millors.

Sotmès l’assumpte  a votació és aprovat,  amb els  vots  a favor  de les Sres.  Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats i Larroda, en contra 
de  les  Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  i  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz,  Molina,  Ferrer,  i 
l’abstenció del Sr. Villalonga.

8è. Aprovació dels Comptes Generals de l’exercici 2011:
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Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:

“PROPOSTA  D’ACORD  PER  A  L’APROVACIÓ  DEFINITIVA  DEL  COMPTE  GENERAL  DE 
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA CORRESPONENT A L’ANY 2011.

Complimentat el tràmit legal d’exposició pública de l’esmentat Compte General, previst en l’art. 90.3 
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, havent-se 
publicat en el BOIB núm. 180 de 4 de desembre de 2012, anunci núm. 23156, sense que s’hagin 
produït reclamacions, procedeix elevar al Ple, amb el dictamen favorable de la Comissió Especial 
de Comptes en sessió celebrada el dia 16 de novembre de 2012, la següent :

PROPOSTA D’ACORD

Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de la Ciutat d’Eivissa corresponent a 
l’exercici  2011 en els termes que consten a l’expedient,  integrat  pels  comptes anuals  del  propi 
Ajuntament,  del  Patronat  Municipal  d’Esports,  del  Patronat  Municipal  de  Música,  del  Patronat 
Municipal  del  Museu  d’Art  Contemporani  i  de  l’empresa  pública  IMVISA,  i  la  documentació 
complementària legalment establerta.

Eivissa, 8 de gener de 2013.
El Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea

Econòmica i d’Administració Municipal,
Sgt.: Juan Daura Escandell”.

Sotmès l’assumpte  a  votació  és  aprovat  amb els  vots  a  favor  de les  Sres.  Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, 
Marí, Prats, Larroda, Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i l’abstenció del Sr. Villalonga.

9è. Mocions amb proposta d’acord:

9.1.- Moció del Grup Nova Alternativa, amb proposta d’acord per tal que en base a la disponibilitat 
pressupostaria s’efectuï la construcció, a l’espai ocupat actualment per les criptes V, VI i VII del 
Cementeri Vell, d’un magatzem, columbaris i nínxols.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal Nova Alternativa, al
amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de

Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE

En la actualidad en el Cementerio viejo del Municipio de Eivissa, se encuentran las criptas V, VI 
y VII, en estado de ruina, con el peligro que ello conlleva para la gran cantidad de visitantes del 
mismo.

A esto, hay que añadir la necesidad de construir columbarios en los que depositar las cenizas 
de las cada vez más frecuentes incineraciones, nichos para restos y así poder seguir utilizando los 
nichos actuales, y un pequeño almacén de servicio.
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SOLICITA

Que se incluya en la orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

En base a  la  disponibilidad  presupuestaria,  efectuar  la  construcción en el  espacio  ocupado 
actualmente por las criptas V, VI y VII, de un almacén, columbarios y nichos para restos.

Eivissa, a 18 de enero de 2013
Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: En el cementeri vell hi ha tres criptes que estan en estat ruïnós, és un perill per a 
totes les persones que visiten el cementeri, i també és un punt d’insalubritat.
La seua proposta és que,  en base a la  disponibilitat  econòmica,  es treguin  aquestes criptes,  i 
s’aprofiti l’espai per fer columbaris, un petit magatzem i nínxols per a restes.

Sr. Larroda: Votaran a favor. Ho han parlat des de fa temps i agraeix la seua predisposició.

Sr. Sánchez: Han parlat amb les famílies afectades? Demana que es faci.

Sr. Larroda: Hi parlaran.

Sr. Villalonga: El que ara es vota és que es reformin aquestes tres criptes. Dins el procediment 
hauran de parlar-ne amb les famílies afectades.
Una vegada aprovat s’hauran de posar en contracte amb les famílies afectades.

Sr. Sánchez: Hauran de pagar les famílies part d’aquests adobs?

Sr. Larroda: El responsable de cementeris durà tot aquest procés. Pagarà qui marqui el Reglament 
de Cementeris. Si té que pagar la família pagarà, i si ho té que pagar l’Ajuntament ho assumirà.

Sotmès l’assumpte  a  votació  és  aprovat  amb els  vots  a  favor  de les  Sres.  Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, Ferrer i 
Villalonga, i. l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, i 
Molina.

9.2.- Moció del Grup Municipal  PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per tal que es 
procedeixi a l’aprovació inicial del Text Refós del PGOU.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL QUE ES
PROCEDEIX A L'APROVACIÓ INICIAL DEL TEXT REFÒS DEL PGOU

Marc Costa Tur, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que estableixen 
els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament  d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i aprovació al proper 
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ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

D’ençà fa uns mesos, tant al plenari com a la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Eivissa el 
nostre grup ha sol·licitat que l’equip de govern procedís a l’aprovació del document de planejament 
anomenat TEXT REFÒS DEL PGOU.

Aquest text és imprescindible per tal de “repassar” tot el Pla General i esmenar aquelles petites 
errades detectades de caràcter material, així com per realitzar els ajustaments (no de qualificació ni 
de classificació de sòl) que serveixin per ajustar definitivament el PGOU.

Independentment  de  l’anterior,  aquest  document  és  fonamental  per  tal  que  aquelles  àrees  del 
PGOU que el Consell Insular d'Eivissa fa esmenar en el moment de l'aprovació definitiva del PGOU 
siguin  corregides  i  es  permeti  als  propietaris  de  les  mateixes  saber  quin  són  els  seues  drets 
edificatoris i, en el seu cas al·legar el que estimin oportú (Cas Mut o Puig des Molins, per exemple). 

Per tot això, es planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

Que  l’equip  de  govern  presenti,  al  proper  ple  ordinari  de  l’Ajuntament  d’Eivissa,  el  document 
complet relatiu al TEXT REFÒS DEL PGOU pera procedir al seu debat i a la seva aprovació inicial, 
en el seu cas.

Eivissa, 21 de gener de 2013
Sgt. Marc Costa Tur

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”

Intervencions:

Sr. Costa: Des de setembre de l’any 2009 hi ha aprovat un PGOU de la ciutat d’Eivissa, que està 
incomplert. Falta introduir una sèrie de coses que va dir el Consell, referent a les zones de Puig de 
Molins, Cas Mut i Avda. de Sant Josep.
A l’abril de 2011 ja es va presentar el text refós que incloïa aquestes zones, i no s’ha aprovat.
Els ciutadans tenen dret a què s’aprovi, i que els ciutadans d’aquests àmbits puguin fer al·legacions, 
i veure solucionat el futur dels seus solars.
Per tant el que demanen és que es dugui al proper ple aquest text refós del PGOU.

Sr. Marí: L’hi ha sorprès la moció perquè el Sr. Costa sap que està a punt d’aprovar-se el text refós.
S’aprovarà immediatament que sigui possible.
Veu oportunisme el portar aquesta moció en aquest Plenari. Tal qual com ha presentat la moció no 
li poden acceptar, perquè hi poden haver incidències.
Falten els informes tècnics i  jurídics per donar validesa a aquest text refós. Hauran de fer exposició 
pública. El text refós és molt més que els dos punts que diu el Sr. Costa. Els eixos principals són 
quatre, i són: el temes patrimonials que s’han de resoldre; carreteres que s’han d’incorporar a la 
cartografia i  totes les APIS que el Sr. Costa no ha mencionat.
Proposa rectificar el text, que quedaria de la següent forma:
“ Que l’equip de govern presenti al Ple de l’Ajuntament, tant prompte com hagi set informat pels 
Serveis Tècnics i Serveis Jurídics els text refós del PGOU “.
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Sr.  Costa: Li  accepta.  El  tema  del  text  refós  no  li  ha  dit  ara,  li  ha  dit  a  varies  comissions 
d’urbanisme.  Creu que aquests ciutadans que estan esperant,  tenen dret  a  que l’administració 
resolgui de manera eficaç, i el més aviat possible.

Sr. Marí: Ho presentaran tan aviat como sigui possible. Abans de portar-ho a Ple convidaran als 
grups de l’oposició, perquè tenguin informació més detallada del que portaran a aprovació.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat, el següent acord:

Que l’equip de govern presenti al Ple de l’Ajuntament, una vegada hagi estat informat pels Serveis 
Tècnics  i  pels  Serveis  Jurídics,  el  document  complet  relatiu  al  Text  Refós  del  Pla  General 
d’Ordenació Urbana, per procedir al seu debat i a la seua aprovació inicial, en el seu cas.

9.3.-Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord sobre les obres de 
reordenació de l’interior del Port.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA
SOBRE LES OBRES DE REORDENACIÓ DE L'INTERIOR DEL PORT

Lurdes  Costa  Torres,  regidora  del  grup  municipal  PSOE-Pacte  per  Eivissa,  a  l'empar  del  que 
estableixen  els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu  debat i 
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al mes d'octubre de 2011, el president del Consell d'Eivissa i president del Partit Popular, juntament 
amb  l'alcaldessa  d'Eivissa  i  vicepresidenta  del  PP,  varen  iniciar  un  polèmic  debat  sobre  la 
remodelació  del  port  d'Eivissa,  trencant  un  consens  ja  existent  entre  totes  les  parts  i  agents 
implicats sobre el futur d'aquest espai i la seva relació amb la ciutat.
Des d'aleshores hem assistit a un continu de posicionaments contradictoris i rectificacions de les 
pròpies administracions, dels seus representants i de l'Autoritat Portuària de Balears. Tot això sense 
que, a dia d'avui s'hagi anunciat la solució definitiva i s'hagi començat a treballar en el projecte que 
ha de sortir a licitació per començar les obres. La situació resulta encara més incomprensible si 
tenim en compte que el passat 30 de novembre es va organitzar una reunió de partits polítics i es 
va adoptar un acord unànime sobre el model de port, sense que a dia d'avui l'Autoritat Portuària 
hagi garantit o confirmat que es respectarà el criteri elevat per les formacions polítiques d'Eivissa.

És imprescindible recordar que el disseny del port havia quedat tancat després de molts anys de 
feina i lluita política per aconseguir tant el projecte com el finançament i que, per aconseguir-ho, es 
varen haver  de fer  sacrificis  difícils  com el  de permetre la  construcció del  dic  de Botafoc i  les 
plataformes. Val a dir que aquestos sacrificis es feren amb l'únic objectiu d'aconseguir que la part 
interior del port d'Eivissa fos un espai d'ús i gaudi de les persones.

Aquesta filosofia de port  i  de relació port-ciutat està reflectida al Pla Director del Port  d'Eivissa, 
document vinculant i per tant base imprescindible de tot el projecte, que preveu que el trànsit de 
passatgers entre Eivissa i Formentera s'ubiqui al Martell del Port i que el trànsit de càrrega i mixt 
s'ubiqui fora del nucli històric.
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Per tot això, es planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

1. El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa manifesta la seva preocupació pel retard acumulat a les obres de 
remodelació de l'interior del port d'Eivissa i per la falta de pronunciament de l'Autoritat Portuària de 
Balears sobre el projecte que finalment es desenvoluparà.

2.  El  Ple  de  l’Ajuntament  d’Eivissa  insta  a  l'Autoritat  Portuària  de  Balears  a  respectar  l'acord 
unànime  dels  partits  d'Eivissa  i  els  representants  institucionals  adoptat  a  la  reunió  del  30  de 
novembre.

3. El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta igualment a l’Autoritat Portuària de Balears a presentar el 
projecte i iniciar les obres de remodelació de l’interior del port d’Eivissa a la major brevetat possible. 

Eivissa, 18 de gener de 2013
Sgt. Lurdes Costa Torres

Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”

Intervencions:

Sra. Sánchez-Jáuregui: S’han reunit prèviament tots els portaveus dels grups municipals, i han 
considerat que aprovaran la moció afegint dos punts més. 

Un, és reiterar el 2n. punt de l’acord adoptat a la sessió extraordinària de 9 d’octubre de 2012, del 
tenor literal següent:

“El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta a l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a fi de que en el 
marc de la reordenació del Port d’Eivissa tingui en compte els següents aspectes:

- La creació d’un servei de transport  de passatgers, que transcorri  per l’interior  del  port, 
comunicant les diferents estacions marítimes així com punts estratègics de la façana marítima de la 
ciutat, i s’habilitin parades per al servei de taxis i autobusos.

- Que s’estudiï la possibilitat d’executar un aparcament a la zona del moll de Llevant, lo més 
pròxim possible a la ciutat. 

- Que es recuperi l’explanada que ocupa l’actual estació marítima com a plaça pública.

- Que l’estació marítima que es construeixi en el moll nord, es tengui en compte el mínim 
impacte visual possible.

- Que s’estudiï la possibilitat de que s’habilitin amarres socials dins el port. 

- Que s’estudiï la possibilitat de creació d’una marina seca al moll nord.”

I l’altre punt és el següent:
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“El Ple de l’Ajuntament insta a l’Autoritat Portuària de Balears a que es duguin a terme els tràmits 
necessaris perquè es procedeixi a retirar la valla existent actualment a la façana marítima del Port.”

Sra. Costa: Com ha set el seu grup que ha tengut la iniciativa de preparar aquesta moció, vol 
explicar exactament els termes d’aquesta i perquè la porten avui a Ple.
És preocupant que el dia 24 de gener s’estigui parlant encara del Port i de la seua remodelació.
El PSOE a l’octubre de 2011 va presentar una moció de control, sobre la remodelació de la façana 
marítima,  perquè hi  havia  un acord  que una vegada s’acabessin  les  obres del  dic,  s’iniciessin 
immediatament  les  obres de la  remodelació  de la  Marina.  En aquell  cas no varen atendre  les 
peticions i no es va fer res al respecte.
El juliol de 2012 tornaren a presentar una altra moció. Ja s’havien acabat les obres del dic i s’hi 
havien traslladat els atracaments dels vaixells grans als nous pantalans de botafoc, per tant haurien 
d’haver iniciat les obres a l’octubre, però al juliol encara no sabien si hi havia projecte. La qüestió és 
que existia la preocupació per part del seu grup de que no estaven les coses preparades per poder 
iniciar les obres, i en aquesta moció demanaven que s’aprovés per part del Ple de l’Ajuntament, 
instar a l’Autoritat Portuària a treure de la dàrsena de llevant,  totes les operacions de càrrega i 
descàrrega  de  mercaderies  i  de  vehicles,  per  poder  aconseguir  la  recuperació  de  la  façana 
marítima, cosa que segueixen demanant actualment.
En  el  segon  punt  demanaven  que  es  permetés  als  trànsit  de  passatgers  de  Formentera 
l’amarrament al martell. Aquesta és la proposta que, a dia d’avui encara no saben si es portarà a 
terme.
Com darrerament hi ha hagut tants canvis d’orientació respecte del Port, amb tot això vol demostrar 
que el PSOE sempre ha defensat el mateix.
A l’octubre unes declaracions de l’Alcaldessa i del President del Consell d’Eivissa, varen causar una 
revolució perquè accedeixen a una de les tres opcions tancades, que fins aquell  moment havia 
donat l’Autoritat Portuària.
Té clar que les competències són d’Autoritat Portuària, però també té clar, que els responsables de 
prendre totes les decisions que afecten a la Ciutat d’Eivissa és l’Ajuntament i no s’ha de deixar en 
mans del President  de l’Autoritat  Portuària.  La darrera decisió  ha de ser de l’Ajuntament i  dels 
ciutadans d’Eivissa. El Partit Popular d’Eivissa no té res a dir del que es decideix a Mallorca.
El PSOE vol reivindicar que el que passi en el Port volen que passi per aquesta Corporació.
A l’octubre en el Ple extraordinari, varen prendre aquesta decisió condicionada, però després hi va 
haver una reunió de tots els partits polítics, i es va prendre un acord per consens. El PSOE dona 
per bo aquest darrer acord.
A la reunió prèvia d’aquest Ple se’ls ha ofert ampliar les seues propostes d’acord, deixant al aire 
encara, si volien una opció o l’altra. No volen una segona opció. Si hi ha l’opció de que el Port no 
tingués càrrega de mercaderies, i sí moviment de passatgers i de les embarcacions més petites que 
poden permetre una activació econòmica de la Ciutat d’Eivissa, aquesta és l’opció que volen i per 
això presenten la moció.
Si  finalment  s’aprova  per  unanimitat,  estarà  contenta  perquè  així  substituirà  l’adoptada 
anteriorment, i coincidirà amb la que tots els partits varen decidir.
Vol  puntualitzar  que  de  les  opcions  que  afegeixen  al  ple  d’octubre,  on  diu  que  es  recuperi 
l’explanada que ocupa actualment l’estació marítima, com a plaça pública. Si allí hi van les barques 
de Formentera, es podria canviar i dir, que sigui en el moll nord l’explanada que es recupera per a 
la ciutat, i per poder-ho dedicar a activitats ciutadanes.
I allà on diu que, l’estació marítima que es construeixi al moll nord tengui el mínim impacte visual, 
podrien dir, que l’estació marítima que es construeixi al martell, tengui el mínim impacte visual.

Sr. Ferrer: És una remodelació que determina la ciutat, tot el sistema que volen crear de mobilitat, 
de ciutat per als vianants i per als ciutadans, i recuperar espais que s’havien tret.
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Creu que s’ha de defensar amb força l’acord pres per tot els grups polítics, i que aquesta és la 
decisió de l’Ajuntament.
L’Autoritat Portuària té que acceptar que l’Ajuntament li marqui quines són les coses que volen i 
necessiten  recuperar  per  a  la  nostra  ciutat,  i  no  cedir  en  la  voluntat  de  tots  els  ciutadans  de 
recuperar aquest espai.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Creu que moltes de les coses que ha dit  la Sra. Costa, no les hauria 
d’haver dit, si havien consensuat la moció.
Quan adopten una decisió creu que ha de primer l’interès general i el que volen els ciutadans del 
municipi.
El dia 9 d’octubre varen adoptar el millor acord a la vista de les opcions de l’Autoritat Portuària, i va 
prevaler l’interès general.
Avui,  tots  fan  un  acte  de  maduresa  democràtica,  i  preval  l’interès  general  amb  l’acord  que 
adoptaran, acceptant en gran mesura la moció presentada pel grup PSOE-Pacte complimentada 
amb algunes modificacions que entre tots han decidit.
L’acord d’avui deixa sense efecte el del 9 d’octubre, i es ratifica l’acordat per tots els grups polítics 
en el Consell Insular.
Vol recordar que qui és competent és l’Autoritat Portuària.
Des del principi els hi varen donar el projecte perquè poguessin escoltar als ciutadans, i això han 
fet. Han escoltat molt als ciutadans.
Està convençuda que si ara l’Ajuntament d’Eivissa en Ple, insta a l’Autoritat Portuària a que adopti 
un acord, entén que els escoltaran, i si no els escolten prendran les mesures que estiguin al seu 
abast, per defensar els interessos dels vesins i de la ciutat.

Sra.  Costa: No ha fet  demagògia,  ha descrit  els fets que han passat,  i  consta a les actes de 
l’Ajuntament. Qui fa demagògia és vostè perquè al 2006 es va aprovar un document per unanimitat 
de tots els grups per consens. Abans també parlaven amb las Associacions, o sigui que això no 
s’ho ha inventat l’Alcaldessa. 
Si l’equip de govern no hagués mogut els acords que hi havia, no hagués fet falta tota aquesta 
trajectòria i  no haguessin perdut aquests dos anys. Podrien estar amb les obres quasi acabades, si 
s’haguessin començat quan estava previst a l’octubre de 2011.
Està contenta de què avui pugin adoptar aquest acord per unanimitat, i li agradaria que es traslladi 
immediatament  a  Autoritat  Portuària.  Voldria  saber  si  des  de  la  reunió  del  30  de  novembre, 
l’Alcaldessa ha fet alguna cosa amb Autoritat Portuària.

Sr. Ferrer: Està content que s’arribi a un acord, però aquesta postura ha de ser definitiva i la que 
s’ha de lluitar clarament.
L’Autoritat Portuària no pot decidir la ciutat que ells vulguin.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Està d’acord amb el Sr. Ferrer.
A l’Autoritat Portuària no li consta cap acord de l’any 2006 que el lligués o el condicionés. Del 2006 
al 2011 no varen fer res si ja hi havia acord.
El  que  importa  és  que  han  decidir  per  unanimitat  acceptar  la  moció  presentada  pel  PSOE, 
modificant coses que la millora i que demanen els ciutadans.

S’acorda ajornar la votació del text definitiu de la moció pel final del plenari, a fi de que es redacti 
per part dels grups. 

9.4.- Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE per  Eivissa,  amb  proposta  d’acord  per  tal  que 
s’estudiï la possibilitat d’ocupació parcial de places de la ciutat.
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Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL QUE S'ESTUDÏ LA 
POSSIBILITAT D'OCUPACIÓ PARCIAL DE PLACES DE LA CIUTAT

Marc Costa Tur, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l'empar del que estableixen 
els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament  d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i aprovació al proper 
ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Hem pogut detectar que molts de bars i restaurants de la nostra ciutat, ubicats en zones sense 
vorera suficient, ho tenen molt complicat, per no dir impossible, en el cas que pretenguin sol·licitar 
autorització d'ocupació de via pública per col·locar taules, cadires i tendals.

Ja al projecte de reforma del passeig de s’Alamera, per exemple, es pretenia la ubicació de cadires 
taules i tendals al mateix passeig, sempre d’una manera ordenada i proporcionada a l'ús principal 
que és el de gaudi absolut per a les persones d'aquest espai.

Però no tants sols Vara de Rey, sinó moltes altres petites i grans places poden tenir un aprofitament 
que permetria a bars i restaurants ubicar-se en les mateixes donada la impossibilitat de fer-ho a les 
voreres confrontants.

Per tot això, es planteja la següent

PROPOSTA D'ACORD

Que l’equip de govern tengui en consideració aquesta possibilitat d’ocupació de places amb taules, 
cadires i tendalls i encarregui als serveis tècnics municipals l’estudi d’aquests espais per tal que una 
part concreta i determinada es pugui destinar a l'ús comentat.

Eivissa, 21 de gener de 2013
Sgt. Marc Costa Tur

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”

Intervencions:

Sr. Costa: És una cosa senzilla però molt important per als restauradors de la ciutat.
Saben que hi ha molts llocs de la ciutat que no tenen una voravia prou ample per poder beneficiar-
se de posar taules i cadires. El que pretenen és que agafin el plànol de les places que té la ciutat, a 
les zones on hi ha bars que no poden gaudir de coses que altres si poden, perquè estan davant 
d’una voravia estreta.
El que s’ha d’intentar  anar posant-se damunt les places,  però sempre prioritzant l’ús de domini 
públic de les persones, grafiant unes parts on això pugui ocórrer.
Demanen que des de la regidoria de comerç es faci aquest mapa, que es parli amb tots els grups 
de l’oposició per consensuar aquelles parts de la ciutat on podria haver-hi aquest ús, que creu que 
agrairien molts comerciants i restauradors d’aquesta Ciutat.

Sr. Prats: Li agraeix les bones intencions, però no se la poden acceptar perquè ja porten mesos 
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treballant  amb la  nova ordenança  per  a  les  alineacions  de la  via  pública.  Els  trucaran perquè 
col·laborin amb la redacció del text.

Sr. Costa: No passaria res si l’aprovessin. Afavoriria que la feina que estan fent quedaria ratificada 
per aquest Ple. Agrairia que la feina que diu que estan fent s’acabi.

Sr. Villalonga: El fet que s’ocupin les places per a restauració, té punts positius i altres no, com per 
exemple renous per als vesins.
Per això s’abstendrà, perquè entén que té que anar amb coordinació amb la resta de normatives 
municipals.

Sr. Ferrer: La idea que tenia l’anterior equip de govern era reduir ocupació de via pública. Creu que 
la línia que tendrien que seguir, és reconduir la ciutat per tenir més espais públics, perquè la gent 
pugui circular, i reconduir també l’ocupació d’aquests espais. En aquest moment donar carta blanca 
a  què  es  puguin  ocupar  més  places  públiques,  sense  fer  un  estudi  i  sense  tenir  un  projecte 
d’ocupació de via pública de tot l’Ajuntament és complicat.

Sr. Prats: Durant la setmana que ve se’ls citarà per la reunió.
No accepten la moció perquè la iniciativa és de l’equip de govern i no seua.
Estan d’acord amb el Sr. Villalonga què vagi en consonància amb la resta de normativa municipal, i 
que no generi cap perjudici al vesins.

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, en contra 
de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, i l’abstenció dels 
Srs. Ferrer i Villalonga.

10è. Decrets i comunicacions:

Conforme estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcaldessa dóna compte de que 
està  a  disposició  de  tots  els  corporatius  el  Llibre  de  Resolucions  de  l’Alcaldia,  per  al  seu 
coneixement. En queden assabentats.

11è. Mocions sense proposta d’acord:

No se n’han presentat.

De conformitat amb el que disposa l’article 91.4 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel  qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, la 
Sra. Alcaldessa pregunta si algun grup vol sotmetre a la consideració del Ple per raons d’urgència, 
algun assumpte no compres a l’ordre del dia i que no tingui cabuda en el punt de precs i preguntes.

U.1.- Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:

Expediente: Propuesta de resolución de reclamaciones formuladas durante la exposición 
pública realizada tras la aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2013 

aprobación definitiva del mismo.
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PROPUESTA DE ACUERDO

En  relación  con  el  asunto  referenciado,  con  arreglo  a  las  atribuciones  delegadas  por  la 
Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, propongo al Pleno que previa declaración de la urgencia 
se incluya como punto del orden del día la “Propuesta de resolución de reclamaciones formuladas 
durante la exposición pública realizada tras la aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el 
ejercicio 2013 y aprobación definitiva del mismo.”
La urgencia de la inclusión en el orden del día del asunto viene determinada por la necesidad de 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 15.2 de la Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 
acuerdo con el cual antes del 31 de enero del ejercicio 2013 habrá de enviarse al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas información de la capacidad o necesidad de financiación del 
Presupuesto aprobado para el ejercicio 2013, conforme al Sistema Europeo de Cuentas, informe de 
intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del 
límite de deuda e información relativa a la ejecución de gastos de personal durante el ejercicio 
2012,  órganos  estatutarios  del  sector  público  local,  retribuciones  básicas  complementarias, 
cotización a la seguridad social a cargo del empleador, efectivos por clases de personal, incluyendo 
altos cargos y plantilla presupuestaria de personal.
Dado que en este momento el  Presupuesto vigente es el  Presupuesto prorrogado del  ejercicio 
2012,  lo cual  se produce automáticamente puesto que la aprobación definitiva del Presupuesto 
General para el ejercicio 2013 no se produjo antes de 31 de diciembre de 2012, sería necesario 
enviar al Ministerio información del Presupuesto vigente, esto es, relativa a 2012, así como informes 
de fiscalización, estabilidad presupuestaria y regla de gasto, todos ellos referidos a datos de 2012, y 
posteriormente  debería  procederse  al  envío  de  toda  la  documentación  anterior  pero  esta  vez 
referida a 2013. 
Por otro lado el presupuesto de 2013 contempla clasificaciones presupuestarias diferentes a las del 
ejercicio 2012, con lo que contabilizar en el presupuesto prorrogado de 2012 tanto la nómina de 
todos los empleados del Ayuntamiento, como los gastos de los proveedores del mismo, provocaría 
problemas  a  lo  hora  de efectuar  el  volcado  de datos  del  prorrogado  del  2012  al  del  ejercicio 
corriente de 2013. 

Estos hechos unidos a la circunstancia de que el Pleno ordinario del mes de enero se ha 
adelantado al penúltimo jueves del mes determina la inclusión en el orden del día correspondiente 
al  mes  de  enero,  previa  declaración  de  su  urgencia  y  la  adopción  por  urgencia  el  siguiente 
ACUERDO:

Vistos los escritos de reclamaciones formuladas contra la aprobación inicial del Presupuesto 
General Municipal  para 2013 que se produjo mediante acuerdo plenario de 21 de diciembre de 
2.012 y cuya exposición pública en cumplimiento de lo que establece el artículo 169.1 TRLRHL) se 
desarrolló  durante  el  plazo  de   los  15  días  hábiles  siguientes  a  la  publicación  del  anuncio 
correspondiente  en  el  BOIP nº  196 de  31 de diciembre  de  2012 ,  por  tanto,  entre  el  27   de 
diciembre de 2012 y el 19 de enero de 2.013, ambos inclusive.

Primero.- Resolver, en cumplimiento de lo establecido, las reclamaciones formuladas del 
siguiente modo:

1.1. Desestimar el contenido íntegro de las siguientes reclamaciones:

1.1.1. Reclamación presentada por Dº Patrick Karl Thomas Reischel mediante escrito con registro 
de entrada nº1167, de 17 de enero de 2013 y alegación primera presentada por Dª Lurdes 
Costa Torres en calidad de portavoz del Grupo Municipal PSOE-PACTE PER EIVISSA
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Motivo: No se ha omitido en el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2013 crédito 
necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto 
legal o cualquier otro título legitimo tal y como establece el artículo 170.2b) TRLRHL.

El  Ayuntamiento d’Eivissa conoce el  importe de la valoración de los derechos reales de 
propiedad  así  como  de  los  derechos  reales  sobre  inmuebles  ya  sean  arrendatarios  como 
usufructuarios de la UA 27 y de la UA 2 y 3, si bien no conoce el importe definitivo de los intereses 
de demora derivados de dicha valoración. El Presupuesto del Ayuntamiento d’Eivissa cuenta, para 
hacer frente a dichas obligaciones, con la aplicación presupuestaria 92900/22699 “Imprevistos y 
funciones no clasificadas”, dicha aplicación está dotada por importe de 91.018,94€, por lo que una 
vez los propietarios hayan aceptado la valoración y se haya procedido al pago del justo precio, el 
Ayuntamiento conocerá el importe real, definitivo y líquido del importe a que ascienden los intereses 
de demora. El Ayuntamiento d’Eivissa para poder proceder al pago de dichos intereses  deberá 
efectuar la oportuna modificación presupuestaria, bajo la modalidad de crédito extraordinario y en 
el  supuesto  de  que  la  cantidad  consignada  en  la  aplicación  presupuestaria  92900/22699 
“Imprevistos y funciones no clasificadas”, no fuese suficiente, sería necesario acudir a la minoración 
de cualquiera de las aplicaciones presupuestarias previstas en el Presupuesto para hacer frente a 
gastos o servicios no obligatorios.
A  todo  esto  hay  que  añadir  que  los  intereses  de  demora  derivados  de  las  actuaciones 
expropiatorias no son en su totalidad imputables al Ayuntamiento d’Eivissa puesto que parte de los 
mismos  son  imputables  al  Consorcio  Eivissa  Patrimoni  de  la  Humanitat,  en  la  medida  que  la 
financiación de dichas actuaciones expropiatorias corresponde a dicho Consorcio en virtud de dos 
Convenios  firmados  el  21  de  junio  de  2010  (expropiación  UA  27)  y  19  de  enero  de  2010 
(expropiación UA 2 y 3). La imputación al Consorcio de parte de los intereses de demora deriva del 
incumplimiento  por  parte  de  éste  de  su  obligación  de  aportar,  al  Ayuntamiento  d’Eivissa,  la 
financiación de las expropiaciones en los plazos establecidos. El Consorcio recibió notificación del 
acuerdo de aprobación del justiprecio, por parte del órgano competente, el 16 de mayo de 2011 si 
bien  no pagó hasta 31 de agosto de 2012,  por lo  que hasta esta fecha no es responsable  el 
Ayuntamiento, de los intereses de demora.
En definitiva el  Ayuntamiento d’Eivissa cuenta con crédito para hacer frente a los intereses de 
demora derivados de las expropiaciones, previas las modificaciones presupuestarias necesarias, 
por una parte crédito extraordinario financiado con baja en otra aplicación y generación de crédito 
derivada de la aportación del Consorcio de los intereses de demora imputables al mismo.

1.1.2 Alegación  segunda  presentada  por  Dª  Lurdes  Costa  Torres  en  calidad  de  portavoz  del 
Grupo Municipal PSOE-PACTE PER EIVISSA

Motivo: No se ha omitido en el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2013 crédito 
necesario  para  el  cumplimiento  de  obligaciones  exigibles  a  la  entidad  local,  en  virtud  de 
precepto legal o cualquier otro título legitimo tal y como establece el artículo 170.2b) TRLRHL.
El  Presupuesto  para  el  ejercicio  2013  no  prevé  crédito  necesario  para  hacer  frente  a  los 

intereses  de  demora  derivados  del  expediente  de  expropiación  Illa  Plana  puesto  que  su 
reconocimiento se efectuó el ejercicio 2012. El Presupuesto General para el ejercicio 2012 contenía 
la aplicación151/352 “Intereses de demora expropiaciones” por importe de 52.000,47€,  con cargo a 
esa  aplicación  se  efectuó  asiento  contable  de  reconocimiento  de  obligaciones  por  importe  de 
49.222,85€, para efectuar consignación en el  juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de 
Palma de Mallorca. Prudencialmente se ha procedido a reconocer intereses hasta 31 de marzo de 
2013, fecha en la que se prevé que la financiación del justiprecio se ejecutiva, tras la venta efectiva 
de aparcamientos propiedad del Ayuntamiento d’Eivissa.

1.1.3 Alegación tercera presentada por Dª Lurdes Costa Torres en calidad de portavoz del Grupo 
Municipal PSOE-PACTE PER EIVISSA
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Motivo: No se ha omitido en el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2013 crédito 
necesario  para  el  cumplimiento  de  obligaciones  exigibles  a  la  entidad  local,  en  virtud  de 
precepto legal o cualquier otro título legitimo tal y como establece el artículo 170.2b) TRLRHL.
El  Presupuesto General  del  Ayuntamiento d’Eivissa para el  ejercicio  2013 consigna crédito 

suficiente, para hacer frente al pago de intereses derivados del Préstamo consorciado suscrito por 
los  Entes  integrantes  del  Consorci  Eivissa   Patrimoni  de  la  Humanitat,  en  las  aplicaciones 
presupuestarias 333/46700 “ Aportacion Consorcio” por importe de 154.958,42€ y en la 336/46701 
“Aportación Consorcio” por importe de 402.425,47€. El crédito previsto para hacer frente a dicha 
aportación se financia con ingreso corriente, no puede financiarse con ingresos procedentes de, 
enajenación de patrimonio tal y como establece el artículo 5 del  TRLRHL.
En  cuanto  a  la  financiación  de las  transferencias  de  capital,  el  Presupuesto  del  Ayuntamiento 
d’Eivissa financia las mismas mediante enajenación de patrimonio, una de las formas previstas en 
la legislación de haciendas locales para financiar inversiones, según se desprende del señalado 
artículo 5 TRLRHL.

Segundo.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento d’Eivissa  que integra 
el  proyecto  de  Presupuesto  de  Gastos  e  Ingresos  del  propio  Ayuntamiento,  del  Patronato  de 
Deportes, del Patronato de Música y del Patronato del Museo de Arte Contemporáneo, las Bases 
de Ejecución, el Anexo de Personal y el Anexo de Inversiones, para el ejercicio del año 2.013.

Tercero.-  Aprobar  definitivamente  la  Plantilla  de  personal,  que  comprende  tanto  el  personal 
eventual, como el personal funcionario y laboral y el catálogo de puestos de trabajo para el ejercicio 
de 2013.

Cuarto.-  Publicar   el  Presupuesto General  definitivamente  aprobado en el  Boletín  Oficial  de la 
Corporación, si lo tuviere, y resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran 
en el de la provincia.

Quinto.- Remitir copia del Presupuesto General definitivamente aprobado a la Administración del 
Estado y a la de la Comunidad Autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al 
Boletín Oficial a que se refiere el apartado anterior.

Sexto.- Notificar el presente acuerdo a quienes han formulado reclamaciones durante el plazo de 
exposición pública desarrollado tras el acuerdo de aprobación inicial.

Eivissa, a 23 de enero de 2013.
Primer Tinent d’Alcalde Delegat de

l’Area Econòmica i d’Administració Municipal
Fdo.: Juan Daura Escandell”

Intervencions:

Sr.  Daura: La  urgència  de  la  inclusió  a  l’ordre  del  dia  de  l’assumpte,  ve  determinada  per  la 
necessitat de donar compliment a l’establert a l’article 15.2 de l’Ordre Ministerial HAP 2005/2012, de 
l’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista 
a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. D’acord 
amb  la  qual  cosa,  abans  del  31  de  gener  de  l’exercici  de  2013,  s’haurà  d’enviar  al  Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, informació de la capacitat o necessitat de finançament del 
pressupost aprovat per a l’exercici de 2013.
Conforme al  sistema europeu de comptes,  Informe d’Intervenció d’avaluació  del  compliment  de 
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de despesa i del límit de deute, i informació relativa a l’execució de 
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despeses  de  personal  durant  l’exercici  de  2012,  òrgans  estatutaris  del  sector  públic  local, 
retribucions bàsiques i complementàries, cotització de la seguretat social a càrrec de l’empleador, 
efectius per classes de personal, incloent alts càrrecs, i plantilla pressupostària de personal.
Donat que en aquest moment el pressupost vigent és el pressupost prorrogat de l’exercici de 2012, 
el qual es produeix automàticament, donat que l’aprovació definitiva del pressupost general per a 
l’exercici  2013, no es va produir  abans del 31 de desembre de 2012, seria necessari enviar al 
Ministeri informació del pressupost vigent, això és relativa a 2012, així com informes de fiscalització, 
estabilitat  pressupostària,  i  regla de despesa,  tot  això referit  a dades del  2012,  i  posteriorment 
s’hauria de procedir a l’enviament de tota la documentació anterior, però aquesta vegada referida a 
2013.
Per  altra  banda,  el  pressupost  de  2013  contempla  classificacions  pressupostàries  diferents  als 
exercicis 2012, amb la qual cosa comptabilitzar el pressupost prorrogat de 2012, tant la nòmina de 
tots  els  empleats  de  l’Ajuntament,  com  les  despeses  dels  proveïdors  del  mateix,  provocaria 
problemes a l’hora d’efectuar el bolcat de dades del prorrogat de 2012 a l’exercici corrent de 2013.
Si a això se li suma que el Ple ordinari del mes de gener s’ha avançat al penúltim dijous del mes, 
determina la importància de la urgència.

Sr. Costa: Estan en contra de votar la urgència.
Als anteriors pressupostos ja els hi va passar.
Hi ha un termini per al·legacions. Han fet al·legacions molt fundades a aquests pressupostos. La 
Llei d’Hisendes Locals diu que abans del 30 d’octubre, s’hauria d’aprovar el pressupost per discutir i 
presentar esmenes, per precisament no arribar a aquestes dates i no tenir un pressupost aprovat, 
com és el  que li  passa a aquesta  Corporació.  Amb la qual  cosa no hi  ha cap urgència,  i  els 
pressupostos han d’estar  aprovats el  31 de desembre, i  sinó es prorroguen.  Han tengut temps 
suficient per aprovar aquests pressupostos, deixant temps per poder fer les al·legacions.
Les urgències provoquen indefensió. Han tengut la contestació a les al·legacions avui, cinc minuts 
abans de començar aquest Ple. Això ja els hi ha passat moltes altres vegades, és una pràctica 
habitual de l’equip de govern.
Ha pogut llegir la contestació ràpid, i s’ho han pogut preparar però no és just, no és de rebut, i a 
més incompleix qualsevol norma d’ètica política, i de funcionament ordinari d’una institució.

Sr. Ferrer: Li ha passat el mateix. El Sr. Daura li ha donat ara mateix en el Ple. No pot valorar 
l’informe, i votarà en contra de la urgència.

Sr. Daura: És cert que sempre van a correcuita. Els hi vol recordar que durant el dotze anys de 
govern progressista, cada any prorrogaven els pressupostos. Intentarà aconseguir aprovar-los el 30 
d’octubre.

Sotmesa a votació la urgència del tractament de l’assumpte, és aprovat amb els vots a favor de les 
Sres. Sánchez-Jáuregui, Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, 
Prats, Larroda, en contra de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, 
Molina, Ferrer, i l’abstenció del Sr. Villalonga, que suposa la majora absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació.

Intervencions:

Sr. Costa: És un pressupost incomplert. Han avisat moltes vegades que la UA de Sa Penya, un 
dels projectes més importants pel centre històric, està generant interessos i tenen que estar en el 
pressupost, i no ho han fet. L’informe d’Intervenció ho reconeix i calcula uns interessos de 200.000 
euros.
La interventora diu que tenen raó. Els interessos varen començar a córrer l’11 de novembre de 
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2011.
L’Ajuntament l’11 de maig de 2011 va rebre la notificació,  i  el dia 12 la rep el  Consorci  per tal 
d’iniciar aquests pagaments. El Consorci acorda el pagament el dia 31 d’agost de 2012. Amb 1 any 
i mig no han fet res i s’han generat uns interessos de 200.000 euros. Demana immediatament el 
cessament del Gerent del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.
Per  poder  pagar  això,  l’informe diu  que  hi  ha  una  partida  de  91.018,094  euros  (imprevistos  i 
funcions no classificades). Això és per un imprevist, entén que la partida no és per a això.
Llavors la interventora diu que potser s’hauria de fer una modificació de crèdit.
A més una obligació tant important, com és l’aportació anual que l’Ajuntament ha de fer al Consorci, 
depèn de que es venguin unes oficines. I si no es venen? No hi haurà sous per al Consorci.
Estan francament espantats.
El Consorci està paralitzat, i no compleix el que està obligat a fer. El gerent ha de ser cessat.

Sr. Ferrer: El que fan és impedir el funcionament correcte dels regidors. La Llei diu que quan es 
convoca el Ple han de tenir  48 hores per estudiar tota la documentació.  No pot ser que s’hagi 
d’estudiar durant el Ple. Li pareix una pràctica antidemocràtica, i que consti en acta el seu rebuig 
per  aquesta forma d’actuar,  per  la  qual  cosa Eivissa pel  Canvi  no participarà en aquest  debat 
perquè no ho ha pogut estudiar i és un tema molt important. Aquest sistema és antidemocràtic.

Sr. Villalonga: El Sr. Ferrer ho ha dit molt clar i té tota la raó. No és la primera vegada que passa, i 
creu  que  no  serà  la  última.  Aquest  mandat  serà  recordat  per  fer  les  coses  tard  i  a  vegades 
malament. Haguessin pogut fer el Ple dilluns o dimarts abans d’anar a FITUR.
Les formes deixen molt que desitjar.

Sr. Daura: Entona el “mea culpa”, efectivament creu que no són les formes, però les circumstàncies 
obliguen a actuar així.
Llegeix la desestimació de les al·legacions, següent:

“Primero.- Resolver, en cumplimiento de lo establecido, las reclamaciones formuladas del 
siguiente modo:

1.2. Desestimar el contenido íntegro de las siguientes reclamaciones:

1.1.1 Reclamación presentada por Dº Patrick Karl Thomas Reischel mediante escrito con registro 
de entrada nº 1167, de 17 de enero de 2013 y alegación primera presentada por Dª Lurdes Costa 
Torres en calidad de portavoz del Grupo Municipal PSOE-PACTE PER EIVISSA

Motivo: No se ha omitido en el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2013 crédito 
necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto 
legal o cualquier otro título legitimo tal y como establece el artículo 170.2b) TRLRHL.

El  Ayuntamiento d’Eivissa conoce el  importe de la valoración de los derechos reales de 
propiedad  así  como  de  los  derechos  reales  sobre  inmuebles  ya  sean  arrendatarios  como 
usufructuarios de la UA 27 y de la UA 2 y 3, si bien no conoce el importe definitivo de los intereses 
de demora derivados de dicha valoración. El Presupuesto del Ayuntamiento d’Eivissa cuenta, para 
hacer frente a dichas obligaciones, con la aplicación presupuestaria 92900/22699 “Imprevistos y 
funciones no clasificadas”, dicha aplicación está dotada por importe de 91.018,94€, por lo que una 
vez los propietarios hayan aceptado la valoración y se haya procedido al pago del justo precio, el 
Ayuntamiento conocerá el importe real, definitivo y líquido del importe a que ascienden los intereses 
de demora. El  Ayuntamiento d’Eivissa para poder proceder al pago de dichos intereses deberá 
efectuar la oportuna modificación presupuestaria, bajo la modalidad de crédito extraordinario y en 
el  supuesto  de  que  la  cantidad  consignada  en  la  aplicación  presupuestaria  92900/22699 
“Imprevistos y funciones no clasificadas”, no fuese suficiente, sería necesario acudir a la minoración 
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de cualquiera de las aplicaciones presupuestarias previstas en el Presupuesto para hacer frente a 
gastos o servicios no obligatorios.
A  todo  esto  hay  que  añadir  que  los  intereses  de  demora  derivados  de  las  actuaciones 
expropiatorias no son en su totalidad imputables al Ayuntamiento d’Eivissa puesto que parte de los 
mismos  son  imputables  al  Consorcio  Eivissa  Patrimoni  de  la  Humanitat,  en  la  medida  que  la 
financiación de dichas actuaciones expropiatorias corresponde a dicho Consorcio en virtud de dos 
Convenios  firmados  el  21  de  junio  de  2010  (expropiación  UA  27)  y  19  de  enero  de  2010 
(expropiación UA 2 y 3). La imputación al Consorcio de parte de los intereses de demora deriva del 
incumplimiento  por  parte  de  éste  de  su  obligación  de  aportar,  al  Ayuntamiento  d’Eivissa,  la 
financiación de las expropiaciones en los plazos establecidos. El Consorcio recibió notificación del 
acuerdo de aprobación del justiprecio, por parte del órgano competente, el 16 de mayo de 2011 si 
bien  no pagó hasta 31 de agosto de 2012,  por lo  que hasta esta fecha no es responsable  el 
Ayuntamiento, de los intereses de demora.
En definitiva el  Ayuntamiento d’Eivissa cuenta con crédito para hacer frente a los intereses de 
demora derivados de las expropiaciones, previas las modificaciones presupuestarias necesarias, 
por una parte crédito extraordinario financiado con baja en otra aplicación y generación de crédito 
derivada de la aportación del Consorcio de los intereses de demora imputables al mismo.

1.1.2 Alegación  segunda  presentada  por  Dª  Lurdes  Costa  Torres  en  calidad  de  portavoz  del 
Grupo Municipal PSOE-PACTE PER EIVISSA

Motivo: No se ha omitido en el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2013 crédito 
necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto 
legal o cualquier otro título legitimo tal y como establece el artículo 170.2b) TRLRHL.

El  Presupuesto  para  el  ejercicio  2013  no  prevé  crédito  necesario  para  hacer  frente  a  los 
intereses  de  demora  derivados  del  expediente  de  expropiación  Illa  Plana  puesto  que  su 
reconocimiento se efectuó el ejercicio 2012. El Presupuesto General para el ejercicio 2012 contenía 
la aplicación 151/352 “Intereses de demora expropiaciones” por importe de 52.000,47€,  con cargo 
a esa aplicación se efectuó asiento contable de reconocimiento de obligaciones por importe de 
49.222,85€, para efectuar consignación en el  juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de 
Palma de Mallorca. Prudencialmente se ha procedido a reconocer intereses hasta 31 de marzo de 
2013,  fecha en la  que se prevé que la  financiación  del  justiprecio  sea ejecutiva,  tras la  venta 
efectiva de aparcamientos propiedad del Ayuntamiento d’Eivissa.

1.1.3 Alegación tercera presentada por Dª Lurdes Costa Torres en calidad de portavoz del Grupo 
Municipal PSOE-PACTE PER EIVISSA

Motivo: No se ha omitido en el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2013 crédito 
necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto 
legal o cualquier otro título legitimo tal y como establece el artículo 170.2b) TRLRHL.

El  Presupuesto General  del  Ayuntamiento d’Eivissa para el  ejercicio  2013 consigna crédito 
suficiente, para hacer frente al pago de intereses derivados del Préstamo consorciado suscrito por 
los  Entes  integrantes  del  Consorci  Eivissa  Patrimoni  de  la  Humanitat,  en  las  aplicaciones 
presupuestarias 333/46700 “ Aportacion Consorcio” por importe de 154.958,42€ y en la 336/46701 
“Aportación Consorcio” por importe de 402.425,47€. El crédito previsto para hacer frente a dicha 
aportación se financia con ingreso corriente, no puede financiarse con ingresos procedentes de, 
enajenación de patrimonio tal y como establece el artículo 5 del TRLRHL.
En  cuanto  a  la  financiación  de las  transferencias  de  capital,  el  Presupuesto  del  Ayuntamiento 
d’Eivissa financia las mismas mediante enajenación de patrimonio, una de las formas previstas en 
la legislación de haciendas locales para financiar inversiones, según se desprende del señalado 
artículo 5 TRLRHL.
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Segundo.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento d’Eivissa  que integra 
el  proyecto  de  Presupuesto  de  Gastos  e  Ingresos  del  propio  Ayuntamiento,  del  Patronato  de 
Deportes, del Patronato de Música y del Patronato del Museo de Arte Contemporáneo, las Bases 
de Ejecución, el Anexo de Personal y el Anexo de Inversiones, para el ejercicio del año 2.013.

Tercero.-  Aprobar  definitivamente  la  Plantilla  de  personal,  que  comprende  tanto  el  personal 
eventual, como el personal funcionario y laboral y el catálogo de puestos de trabajo para el ejercicio 
de 2013.

Cuarto.-  Publicar  el  Presupuesto  General  definitivamente  aprobado  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Corporación, si lo tuviere, y resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran 
en el de la provincia.

Quinto.- Remitir copia del Presupuesto General definitivamente aprobado a la Administración del 
Estado y a la de la Comunidad Autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al 
Boletín Oficial a que se refiere el apartado anterior.

Sexto.- Notificar el presente acuerdo a quienes han formulado reclamaciones durante el plazo de 
exposición pública desarrollado tras el acuerdo de aprobación inicial.”

Sr. Costa: Per respecte als grups que no han pogut preparar l’assumpte, vol dir que amb un any i 
mig no han fet res. Han de cessar al Gerent i sinó que cessi la Presidenta del Consorci.
Si  el  Consorci  no  va  donar  els  sous  a  l’Ajuntament,  durant  més  d’un  any,  aquesta  és  una 
responsabilitat de l’equip de govern.

Sr. Daura: Han de tirar endavant pel bé de l’Ajuntament, han d’aprovar els pressupostos i poder 
treballar  normal,  i  poder  pagar  les  nòmines.  La  nova  interventora  ha  canviat  els  números 
d’aplicació, perquè, com ha explicat abans, bolcar del 2012 al 2013 crearia molts problemes tècnics.

Sotmès l’assumpte  a  votació  és  aprovat  amb els  vots  a  favor  de les  Sres.  Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, en contra 
de  les  Sres.  Costa,  Boned,  Martínez,  García,  i  Srs.  Costa,  Sánchez,  Ruiz,  Molina,  Ferrer,  i 
l’abstenció del Sr. Villalonga.

U.2.- Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER TAL DE DEMANAR QUE EL 
DESCOMPTE DE RESIDENT DE LES TARIFES AÈRIES NO SIGUI RETALLAT.

Alfonso Molina Jiménez,  regidor del grup municipal  PSOE-Pacte per Eivissa,  a l'empar del que 
estableixen  els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta perquè sigui tractada 
per urgència al ple ordinari de dia 24 de gener la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els  Pressupostos  Generals  de  l'Estat  per  a  2013  varen  incorporar  per  primera  vegada  una 
disposició addicional que dóna la possibilitat a l'Estat de limitar el descompte que els residents a les 
Illes tenen en les tarifes aèries. Aquesta limitació es pot imposar mitjançant la fixació d'una tarifa 
màxima subvencionable, per damunt de la qual els ciutadans illencs no rebran el 50 per cent de 
rebaixa al bitllet com han vingut rebent els darrers anys.
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Des de la incorporació d'aquesta disposició addicional als comptes de l'Estat, els grups de l'oposició 
han vingut advertint del perill que suposava deixar oberta aquesta porta, donat que era la primera 
passa a la supressió o reducció de la principal compensació que tenen els residents de les Illes per 
la  seva condició  de ciutadans insulars.  Sense facilitats  per  sortir  de les Illes,  estam aïllats,  en 
inferioritat de condicions respecte de la resta dels ciutadans del nostre país.

Ahir mateix varem conèixer el fet que el Govern Central ja ha iniciat les converses amb el Govern 
de les Illes Balears per fer ús d'aquesta disposició addicional i planteja una nova regulació que 
suposi un estalvi dels costos que per a l'Estat té aquesta subvenció.

El grup PSOE-Pacte considera inacceptable qualsevol retallada o reducció de les condicions que 
actualment regulen les subvencions dels bitllets d'avió als residents de les Illes i considera que les 
institucions, els partits polítics, les associacions ciutadanes i la societat en general, han de mostrar 
una  postura  ferm  i  unànime  davant  del  Govern  Central  per  tal  de  fer  entendre  als  nostres 
governants que no és pot transigir amb una minva dels drets adquirits en aquesta matèria. 

El debat encetat pel Govern balear, que sembla estar disposat a parlar-ne de la reducció i a donar-
la per bona si es manté dins d'unes determinades xifres, és un perill absolut ja que suposa acceptar 
d'entrada el  retall  i  escollir,  d'entre diverses possibilitats,  la  menys dolenta.  El  nostre grup,  per 
contra, entén que el punt de partida ha de ser l'oposició frontal a la retallada i que només amb el 
convenciment ferm que hi haurà unanimitat al respecte es podrà aconseguir fer canviar d'opinió a 
l'Executiu que presideix Mariano Rajoy i a la ministra de Foment, Ana Pastor.

És per tot això que, amb caràcter d'urgència, donat que s'han conegut els fets en el dia d'ahir i que 
les negociacions i converses ja estan iniciades, es proposa la següent

PROPOSTA D'ACORD

1. El ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta al Govern de les Illes Balears a mantenir una postura ferm 
davant el Ministeri de Foment i el Govern Central en contra de qualsevol retallada o reducció 
dels drets que actualment tenen els ciutadans de les Illes respecte de les tarifes aèries i les 
subvencions com a residents a l'arxipèlag.

2. El  ple  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  insta  al  Govern  Central  a  mantenir  l'actual  sistema  de 
subvencions  a  les  tarifes  aèries  per  als  ciutadans  de les  Illes  Balears,  entenent  que és  la 
principal compensació que tenen com a residents a un territori insular i que la seva supressió o 
reducció suposaria augmentar l'aïllament natural que suposa residir a les Illes.

Eivissa, 23 de gener de 2013
Sgt. Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”

Intervencions:

Sr.  Molina: Tots  els  grups  han  manifestat  que  ha  de  prevaler  l’interès  general  del  ciutadans. 
Aquests dies en premsa donen compte dels moviments que està fent el Ministeri de Foment amb 
les comunitats autònomes, per pactar una modificació del reglament que regula els descomptes de 
resident, que subvenciona el 50% de l’import dels desplaçaments.
Si el que ha sortit a la premsa es fa realitat l’Ajuntament s’ha de posicionar clarament defensant 
l’interès general dels ciutadans.
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Ara no poden esperar un mes per donar l’opinió respecte aquest tema. L’interès general diu que el 
descompte no s’ha de tocar.

Sotmesa a votació la urgència del tractament de l’assumpte, és aprovada per unanimitat.

Intervencions:

Sr. Molina: Aquesta disposició addicional dels pressupostos, estableix que si bé es manté el 50% 
del descompte de resident, també estableix la possibilitat que el govern determini un import màxim, 
a partir del qual no es pagaria aquest descompte.
Han sabut  que el  govern central  està tenint  converses,  tant  amb el  govern canari  com amb el 
govern balear, per arribar a un acord que determini quin imports màxims han d’entrar en aquesta 
quota, i creuen que això és una barbaritat. Per als ciutadans de l’illa el viatge aeri no és una opció. 
Només es pot  sortir  en vaixell  o avió.  El  vaixell  té una sèrie  de problemes,  com la lentitud de 
desplaçament, les freqüències, el mal temps, i pràcticament la única via que tenen per sortir de l’Illa 
és l’avió, no és un luxe.
Si es posa aquest tipus de limitació, el que passarà serà que s’acabarà pagant qualsevol quantitat, i 
això no ajudarà als ciutadans d’Eivissa, ni a les empreses, ni a ningú, salvat, tal vegada, el Ministeri 
de Foment que guanyarà molts diners.
Demanen que la situació es mantengui com està, i  que no es perdi el  que tenim, donades les 
informacions aparegudes.

Sr. Ferrer: Han de donar una resposta clara i conjunta, per fer front a aquesta falta de delicadesa 
cap els nostres ciutadans. Anuncien la possibilitat de treure aquesta ajuda, quan també anuncien, a 
la vegada, la baixada del preu de l’AVE, és un escàndol.
La situació és gravíssima, afecta a tots els ciutadans de l’Illa, i si com a polítics no es posicionen 
millor anar cap a casa.
És important que reverteixi amb algun benefici, una part dels impostos dels ciutadans de eivissencs.

Sr.  Mayans: Subscriuen  el  que  han  dit.  La  Corporació  està  amb els  ciutadans  i  resoldrà  els 
problemes que els afectin.
Els descompte de resident és innegociable, i és una qüestió d’estat.
Espera que això sigui un globus sonda i tot quedi igual.
Estan radicalment en contra de qualsevol mesura que vagi en contra dels ciutadans del municipi.

Sr. Molina: Dona les gracies per les paraules del Sr. Mayans. La decisió l’ha de prendre el Partit 
Popular que és qui mana.
En el Parlament de Madrid, si es porta a debat aquest tema, el PSOE votarà en contra. Espera que 
el Partit Popular també voti en contra.

Sr. Villalonga: Una vegada llegida la proposta se sumarà a la mateixa.
És escèptic en que els representants pitiusos en el Congrés, recolzin això. Li agradaria pensar en el 
futur canviarà. S’ha de donar trasllat d’aquest acord sinó no servirà de res.

Sr. Mayans: Torna a subscriure el que ha dit el Sr. Molina. Han d’anar tots de la ma.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

A continuació es procedeix a la votació de la moció relativa a la reordenació del port  d’Eivissa 
aprovant-se per unanimitat es el següent acord:
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1. El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa manifesta la seva preocupació pel retard acumulat a les obres de 
remodelació de l'interior del port d'Eivissa i per la falta de pronunciament de l'Autoritat Portuària de 
Balears sobre el projecte que finalment es desenvoluparà. 

2.  El  Ple  de  l’Ajuntament  d’Eivissa  insta  a  l'Autoritat  Portuària  de  Balears  a  respectar  l'acord 
unànime  dels  partits  d'Eivissa  i  els  representants  institucionals  adoptat  a  la  reunió  del  30  de 
novembre.

3. El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa insta igualment a l’Autoritat Portuària de Balears a presentar el 
projecte i iniciar les obres de remodelació de l’interior del port d’Eivissa a la major brevetat possible.

4. El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta a l’Autoritat Portuària de Balears fi de que en el marc de la 
reordenació del Port d’Eivissa tingui en compte els següents aspectes:

- La creació d’un servei de transport  de passatgers, que transcorri  per l’interior  del  port, 
comunicant les diferents estacions marítimes així com punts estratègics  de la façana marítima de la 
ciutat, i s’habilitin parades per al servei de taxis i autobusos.

- Que s’estudiï la possibilitat d’executar un aparcament a la zona del moll de Llevant, lo més 
pròxim possible a la ciutat. 

- Que ja que no serà necessària una nova estació marítima al Moll Nord, es recuperi una 
part d’aquesta explanada per a la ciutat.

- Que l’estació marítima del Martell tingui el mínim impacte visual possible.

- Que s’estudiï la possibilitat de que s’habilitin amarres socials dins el port. 

- Que s’estudiï la possibilitat de creació d’una marina seca al moll nord.

5. El Ple de l’Ajuntament insta a l’Autoritat Portuària de Balears a que es duguin a terme els tràmits 
necessaris perquè es procedeixi a retirar la valla existent actualment a la façana marítima del Port.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Abans d’entrar en el punt de precs i preguntes, si els pareix be a tots el 
grups d’aquest Ple, voldria fer una declaració institucional per la mort de l’arquitecte Sr. Raimon 
Torres,  molt  proper  a  aquest  municipi.  Des  d’aquí  vol  fer  aquest  record  i  aquesta  declaració 
institucional.

S’absenta el Sr. Marc Costa, sent les 14,42 hores.

12è. Precs i preguntes:

12.1.- Sra. Costa:

Prec: Reclama tots els documents d’IMVISA que ha demanat moltes vegades, i que encara no se’ls 
ha  entregat.  Vol  que  consti  en  acta  que,  si  son  vàlids,  constituïts  en  Ple,  per  aprovar  l’acta 
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d’IMVISA, també són vàlids per reclamar la documentació d’IMVISA. Hi ha una auditoria de la qual 
n’han sentit parlar moltes vegades i que encara no tenen, i per tant no poden valorar.

Pregunta: Ja ha arribat el tercer informe del CETIS? Demana tenir accés al contingut, i còpia si es 
possible.

12.2.- Sra. Boned: 

1. Demana que s’actualitzi l’app per Iphone de Ibizatours, que té la informació caducada des de 
l’agost de l’any passat.

2. Vol traslladar les nombroses queixes que tenen a l’Aeroport, de que la línia de la pàgina web amb 
el  padró dona problemes als usuaris.  En març de l’any passat  varen dir  que estaven intentant 
negociar alguns convenis amb entitats financeres. Tenen previst fer alguna actuació amb aquest 
sentit? Si la pàgina de l’Ajuntament no funciona, que almenys els usuaris tinguin la possibilitat, amb 
la targeta de crèdit, de treure un certificat de resident.

3. Demana que facin complir les ordenances, en el tema de la publicitat.

4. La Sra. Sansano els va dir que tornarien a obrir el reten de sa Penya. En quin punt es troba 
aquesta  actuació?  Què  està  fent  l’Ajuntament  per  cobrir  aquest  barri?  Hi  ha  policies 
permanentment?

5. Hi ha hagut moltes queixes de què en el carrer Fra Vicent Nicolau, hi ha una rajola que quasi 
cada dia hi ensopega gent. Demana que s’arregli.

12.3.- Sr. Sánchez: 

Preguntes: 

1. A qui correspon pagar els costos de les obres de manteniment de les criptes dels cementeris del 
municipi? Demana que especifiquin, si és possible, la legislació aplicable.

2. En cas de que aquest cost no sigui imputable a l’Ajuntament. Quin és el procediment que seguirà 
l’Ajuntament per reclamar el pagament? Vol saber si els arranjaments avui aprovats, és portaran a 
terme abans o després de cobrar-ho.

3. Qui són els titulars de les criptes implicades per aquests arranjaments?

Prec:

Demana que es convoquin els Plens més d’hora.

12.4.- Sr. Ruiz: 

Preguntes: 

1. Quin és el còmput total de sancions imposades per excrements de l’any 2012?

2. Tenen ja data per substituir la coberta que va caure a l’Estadi municipal de futbol de Can Misses?
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3. Sobre el robatori de la piscina municipal d’es Viver. Les sospites que es tenen, és que els lladres 
entraren per la porta d’accés lateral?

12.5.- Sra. Garcia: 

Prec:  Fa set  mesos va demanar una còpia del contracte entre l’Ajuntament,  CESPA ,  per a la 
pròrroga. També va sol·licitar  l’acta de la comissió informativa de l’Àrea de Serveis Personals i 
Promoció Econòmica. Demana que li contestin o li donin la informació.

12.6.- Sr. Molina: 

Pregunta: Qui anirà a FITUR? Els  hi poden passar l’agenda de contactes que tendran?

Prec:  Demana que a la  següent  comissió  informativa  d’Economia,  portessin  l’informe trimestral 
previst  a  la  llei  de  la  lluita  contra  la  morositat,  en  quan  al  compliment  de  les  obligacions  del 
pagament a proveïdors.

12.7.- Sr. Ferrer: 

Prec: Torna a demanar l’auditoria d’ITUSA, perquè com a accionistes tenen dret a consultar-la.

Pregunta: 

1. Quan pensen decidir els horaris dels beach club?

2. Què és una activitat que es fa a Talamanca denominada boot camp?

12.8.- Sr. Villalonga: 

Prec:  Se suma al prec de demanar les copies d’actes de Imvisa. 

Pregunta: Perquè el Consistori no celebra el Patró de la Ciutat?

Sra. Sánchez: Contestació a la pregunta 2 del regidor Sr. Ruiz: Respecte al tendal estan esperant 
el pressupost de l’empresa que el va construir i que el va retirar. 

Sra. Sansano: Contestacions a les preguntes següents:
A la pregunta 5 de la regidora Sra. Boned: Varen aprovar el projecte per acabar el retén. Es varen 
demanar tres pressupostos, i només se n’ha presentat un. Varen decidir esperar per si alguna de 
les altres dues s’animava, però si no el presenten aviat començaran amb el que ja tenen.
Quan s’hagi acabat l’obra es traslladarà allí una dotació policial.

A la pregunta del regidor Sr. Villalonga: A què es refereix. Quin patró?

Sr. Villalonga: Sant Vicent Ferrer.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Contestació a la pregunta 1 del Sr. Ferrer: El tema dels horaris dels Beach 
club i els horaris en general ja s’està tractant, juntament amb els ajuntaments de l’Illa i el Consell 
Insular. Estan intentant portar-ho al proper Consell d’Alcaldes.
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La resta de preguntes es contestaran per escrit.

Sra.  Sánchez-Jáuregui: Ara es contestaran les preguntes formulades per escrit  amb 48 hores 
d’antelació, a la celebració del Ple.

12.9.- Preguntes escrites del regidor Sr. Molina, següent:

“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA

Pregunta que formula Ildefonso Molina Jiménez, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a l'Ajuntament 
d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article 95 de la 
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears, per ser contestada al proper ple ordinari:

− Resultat de l'arqueig de caixa de data 31 de desembre de 2012, incloent-hi conciliacions 
bancàries.

− Llistat de proveïdors pendents de pagament a data 31 de desembre de 2012.
− Deute  pendent  del  Consell  d'Eivissa  i  el  Govern  de  les  Illes  Balears  amb  l'Ajuntament 

d'Eivissa a data 31 de desembre de 2012.
− Termini mitjà de pagament a proveïdors durant l'exercici 2012.

Eivissa, 16 de gener de 2013
Sgt. Ildelfonso Molina Jiménez

Regidor del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa”

Sr. Daura: Fins el mes que ve no està tancat l’any, després se li facilitarà.

12.10.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, següent:

“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER 
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA

Pregunta  que  formula  Enrique  Sánchez  Navarrete,  regidor  de  PSOE-Pacte  per  Eivissa  a 
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb 
l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

− Quants d'establiments es varen adherir  a la campanya de Nadal del Pla Municipal  sobre 
Drogues (O aparcas el coche o aparcas las fiesta)? 

− Quants d'alcoholímetres es varen repartir?
− Què personal de l'Ajuntament d'Eivissa ha participat en el desenvolupament directe de la 

campanya?
− Quina valoració fa la Regidoria d'Educació respecte d'aquesta campanya? Es pensa repetir 

aquest tipus d'actuació durant l'any 2013?

Eivissa, 17 de gener de 2013
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”
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Contestació verbal de la regidora Sra. Marí.
S’hi varen adherir 12 establiments.
Es varen repartir al voltant de 1.500 alcoholímetres.
L’equip tècnic del Pla Municipal de Drogues (3 persones).
Aquesta  campanya  que es  va  posar  en marxa a  través del  PMD,  tenia  la  intenció  de repartir 
alcoholímetres  en  els  restaurants  del  municipi  durant  les  festes  nadalenques,  en  l’objectiu  de 
conscienciar als usuaris d’aquests establiments, del risc de conduir sota els efectes de l’alcohol. 
Tractant d’evitar situacions de risc que se poguessin donar en conductors que haguessin begut, i 
després agafessin el cotxe.
La regidoria fa una excel·lent valoració, perquè tota iniciativa que es faci per intentar conscienciar la 
gent de què si beu no ha de conduir, es benvinguda. Només que haguessin evitat un accident ja 
hagués valgut la pena. Li agradaria que es pogués repetir durant l’any 2013.

12.11.- Pregunta escrita del regidor Sr. Ruiz, següent:

“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA PER ESCRIT A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA

Pregunta  que formula  Rafel  Ruiz  González,  regidor  de PSOE-Pacte per  Eivissa a l'Ajuntament 
d'Eivissa, PER  TAL   QUE  SIGUI  CONTESTADA  PER  ESCRIT  A  LA  PROPERA  SESSIÓ 
PLENÀRIA d'acord amb l'article 97.7 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article 95 
de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

− Quines actuacions ha dut a terme l'Ajuntament d'Eivissa per aclarir els fets ocorreguts el 
passat 2 de gener quan operaris de l'empresa concessionària del servei municipal de neteja 
recolliren  un important  volum de restes de poda de la  porta de l'habitatge particular  del 
diputat del Partit Popular Enrique Fajarnés?

− Quan es varen obrir  les diligències  informatives anunciades per  l'alcaldessa el  dia  5 de 
gener i quines actuacions s'han fet en el marc de les mateixes?

− A quines persones s'ha preguntat al respecte i què explicacions han donat les mateixes?
− Quina és la conclusió d'aquestes diligències informatives i en quin sentit s'han tancat les 

mateixes si és que ja s'ha fet? En cas contrari, quines actuacions resten pendents per poder 
concloure aquestes diligències?

− Es sancionarà al particular per aquesta activitat no permesa per les ordenances municipals? 
S'ha iniciat expedient sancionador?

Eivissa, 18 de gener de 2013
Sgt. Rafel Ruiz González

Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

Sr. Mayans: Contestarà en el proper Ple.

12.12.- Pregunta escrita del regidor Sr. Ruiz, següent:

“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
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Pregunta  que formula  Rafel  Ruiz,  regidor  de PSOE-Pacte per  Eivissa  a l'Ajuntament  d'Eivissa, 
d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article 95 de la Llei 
20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

En relació al programa Temps de Nadal de 2012, desenvolupat entre els dies 26 de desembre i 5 
de gener,

− S'ha  organitzat  aquest  programa  des  del  propi  ajuntament  o  mitjançant  una  empresa 
externa?  En cas  que hagi  estat  a  través d'una  empresa,  especificar  nom,  CIF,  sistema 
d'elecció i contractació de la mateixa i import del contracte.

− Quin personal ha dut a terme el programa? Número de persones, titulació i horaris de feina 
de les mateixes.

− Quants de boixos s'han inscrit a cada un dels dies ofertats?
− Quants de sous s'han recaptat i quina destinació se'ls hi ha donat?

Eivissa, 18 de gener de 2013
Sgt. Rafel Ruiz González

Regidor del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa”

Contestació escrita del regidor Sr. Prats, següent:

“Belen Cardona, com a Tècnica de Joventut de l’Ajuntament d’Eivissa i responsable dels programes 
d’oci juvenil.

INFORM:

Primer.- La  Regidoria  de  Joventut  ha  organitzat  el  programa  Temps  de  Nadal,  una  proposta 
educativa considerada d’interès general i social, ja que té com a finalitat principal conciliar la vida 
laboral i familiar cobrint les necessitats social de les famílies durant les vacances de Nadal.
Es realitza en horari de 9 a 14 h, des del 26 de desembre fins al 5 de gener, de dilluns a dissabte.
L’elaboració del projecte, la programació de les activitats, el personal responsable, els materials, les 
instal·lacions, les assegurances, la publicitat, les inscripcions han sortit directament de la Regidoria 
de Joventut.
Segon.- A través de la fundació diocesana Isidor Macabich, “S’Espurna”, es varen demanar dos 
monitors  per a reforç  i  acompanyament  a les  excursions  i  tallers  específics.  L’import  d’aquests 
tallers i els monitors de reforç fou de 850,00€
Tercer.- La regidoria de Joventut acostuma a demanar propostes pels programes d’oci i temps lliure 
a totes les associacions d’aquest àmbit, que hi ha inscrites al municipi d’Eivissa.
En  aquest  cas,  també es  va  realitzar  de  la  mateixa  forma,  oferint-ho  a  dues  associacions,  la 
selecció  de  S’Espurna  fou  perquè  era  l’entitat  que  ens  va  oferir  els  monitors  millor  titulats  i 
capacitats segons les característiques dels infants inscrits.
Quart.- La relació següent mostra el personal que hi ha treballat:

- Belén Cardona, com a responsable del programa i elaboració del projecte.
- Santi Clapés, monitor responsable de la Regidoria. Disposa de la titulació de tècnic de 

grau superior en animació sociocultural i monitor de temps lleure.
- Noelia Ferrer Torres, monitora de reforç per als tallers de manualitats i acompanyament 

pels més petits. Titulada en tècnica de grau superior en educació infantil, formació en 
atenció sociosanitària i monitora de temps lliure.

- Manuel Sancho Sánchez, monitor de reforç per a excursions i tallers esportius. Titulat 
com a director i monitor de temps lliure.
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Tot el personal feia des de les 8.30 h a les 14.30 h.
Cinquè.- S’ofertaren 30 places per a infants de 4 a 12 anys de les quals s’emplenaren 27, 9 infants 
de 4-5 anys, 5 infants de 6-7 anys i 12 infants de 8 a 12 anys. Cada dia assistiren entre 22 i 24 
infants ja que no tots estaven inscrits tots els dies.
Sisè.- Aquest any la quota de la inscripció fou de 3€ per dia i infant, només els dies que es volia 
assistir. S’ha recaptat 660,00€. Destinats a pagar els tallers realitzats, les entrades al cinema i les 
entrades al diverespai.
L’aportació municipal per a aquesta activitat a estat de 210,00€

Eivissa, 24 de gener de 2013
Signat, Vist i plau
Belen Cardona Raimundo Prats
Tècnica de joventur Regidor d’Eivissa.”

12.13.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Martínez, següent:

“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA

Pregunta  que  formula  Àngels  Martínez,  regidora  de  PSOE-Pacte  per  Eivissa  a  l'Ajuntament 
d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article 95 de la 
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

− Qui va ser el promotor i l'organitzador de l'homenatge a Miliki celebrat el passat divendres a 
Can Ventosa?

− En cas de ser entitat diferent al propi Ajuntament d'Eivissa, detallar el nom de l'empresa i 
CIF.

− Quin cost va tenir l'activitat per a l'Ajuntament d'Eivissa (tant en catxés o contractes com en 
material,  lloguer  d'equips  de  so  o  llum  i  possibles  hores  extres  del  personal  de  Can 
Ventosa)?

− Quantes entrades es varen vendre i quina va ser la recaptació total?
− Es va quedar l'Ajuntament la recaptació? En cas contrari, quin ús se li ha donat a la mateixa.

Eivissa, 16 de gener de 2013
Sgt. Àngels Martínez Corderas
Regidora del grup municipal 

PSOE-Pacte per Eivissa”

Contestació verbal de la 2ª Tinent d’Alcalde, Sra. Sansano.
Quan va faltar aquesta persona, varen pensar que seria graciós i divertit poder fer un acte per a les 
famílies, i fer un homenatge a aquesta pallasso que tant ens ha fet riure a tots. Varen sol·licitar 
l’ajuda d’en José de la Casa, NIF 2124237G. Va ser un acte benèfic i d’homenatge, per tant no hi va 
haver caches, ni honoraris. L’Ajuntament es va fer càrrec de les despeses de so i llum. Hi  va haver 
unes altres despeses, com el pastís , els vestits de pallasso, la feina de pensar els posters, i el 5% 
de l’ESGAE. El benefici obtingut va anar a parar íntegrament a la Fundació Gomaespuma, que a 
part del programa de radio que tenen, és una ONG que té projectes educatius a Llatinoamèrica. El 
preu de les entrades va ser de 5 euros. L’Ajuntament va vendre 395 entrades, que dona un total de 
1975 euros, que varen anar a la Fundació mencionada abans.

12.14.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, següent:
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“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER CONTESTADA A 
LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA

Pregunta que formula Enrique Sánchez Navarrete, regidor de PSOE-Pacte per Eivissa a 
l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb l'article 97 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb 
l'article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

− Quin ha estat el calendari trimestral de serveis efectivament realitzat per la Policia Local 
d'Eivissa durant els quatre trimestres de l'any 2012?

Eivissa, 21 de gener de 2013
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa”

La Sra. Alcaldessa contesta per escrit, fent entrega al regidor dels quadrants, que degut a la seua 
extensió no es transcriuen a l’Acta.

Contestació  verbal  del  regidor  Sr.  Mayans  a  una petició  que  varen  fer  sobre  una  consulta  de 
factures de Protecció Civil: Sent la demora. Està citat el Sr. Molina, el proper dijous per consultar 
totes i cadascuna de les factures de Protecció Civil.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Ara es contestaran les preguntes pendents de l’anterior Ple.
Vol dir-li al Sr. Sánchez que posar avui el ple a les 11 hores, no ha estat per no  matinar, ha set per 
imperatiu d’una situació. Normalment procuren començar abans.

Sra.  Daura: Quan a les  preguntes  1  i  2  de la  Sra.  Costa,  ja  han quedat  contestades amb la 
contestació a les al·legacions tractades en el punt U.1.

Contestació verbal de la 2ª Tinent d’Alcalde, Sra. Sansano, a la pregunta 3. de la Sra. Costa.
Verbalment han fet constar al servei d’Intervenció de l’Ajuntament, al Consell Insular, així com al 
representants del govern balear en el Consorci, la necessitat, la urgència i la importància de poder 
anar actualitzant els pagaments d’aquestes quotes, que són necessàries per a l’amortització del 
crèdit mancomunat que es va firmar. També, en data d’ahir, se’ls va requerir per escrit,  perquè 
sàpiguen l’import total a cadascuna de les parts de 2010, 2011 i 2012.

Contestació verbal de la regidora Sra. Marí, a la pregunta 4 de la Sra. Costa:
Un Pla Municipal de Drogues a 4 anys no és un treball improvisat. Repeteix que aquest Pla no és 
improvisat, és fruit d’uns estudis, treballs i de la labor diària durant 4 anys. No té els estudis diaris 
dels tècnics. Qualsevol detall que vulgui ho pot consultar als tècnics.

Contestació verbal de la 2ª Tinent d’Alcalde, Sra. Sansano, a la pregunta 1 del Sr. Ferrer.
És una evidència que l’obra de l’observatori està parada, però el tema no està parat. Vol recordar 
que el 2003 el grup municipal popular ja va demanar la rehabilitació d’aquest observatori.
Quan varen arribar al govern, de les primeres coses que es varen fer va ser activar aquest tema, 
del  qual  l’equip  anterior  ja  havia  fet  el  projecte  i  l’expedient  de  contractació,  consignant  el 
corresponent  pressupost  a càrrec  del  Consorci  Patrimoni  de  la  Humanitat,  la  qual  cosa els  va 
permetre  signar,  de  forma  immediata,  el  contracte  d’obres.  El  que  no  podien  pensar  era  que 
l’empresa faria fallida.
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L’administració no pot  actuar fora del marc legal  que empara els contractes administratius. Cal 
seguir els tràmits d’obligat compliment. L’1 de juliol es fa firmar aquest contracte per un import de 
192.000 euros, el 18 de juliol l’acta de comprovació i replanteig, donant un termini de sis mesos, i a 
partit d’allí es varen començar a fer visites d’obra setmanals. El 23 de gener, en el registre general 
del Consorci,  es reben les actes de les darreres visites d’obres que corresponien al 17 i 19 de 
gener, a les quals els tècnics deixen constància que l’obra està parada, sense cap comunicació 
oficial per part del contractista. L’empresa tampoc es localitza a la seua seu d’Eivissa, per tant en 
aquell  moment  es  procedeix  de  forma  immediata  a  avaluar  la  situació  i  possibles  situacions, 
determinant-se que s’haurà de resoldre el contracte per una banda, retenir la fiança per l’altra, i 
començar  a  preveure,  dins  del  marc  legal  que  ens  empara,  una nova  adjudicació  a  una altra 
empresa. Això no és immediat, hi ha un tràmits i els han seguit.
El 5 de març s’inicia l’expedient de resolució del contracte, amb l’empresa Naves y Construcciones 
per incompliment. El 20 de març es fa la resolució de l’inici de l’expedient. El 16 d’abril en registre 
general d’entrada, i dins del termini legalment establert, es presenten les al·legacions per part de 
l’empresa, les quals s’han d’examinar i informar per part del tècnics. El 15 de juny es fa la resolució 
del contracte, desestimant les al·legacions de l’empresa, es fa la incoació del procediment per la 
determinació exacta dels danys i perjudicis que ha ocasionat l’incompliment, retenint, com a mesura 
cautelar, la garantia definitiva constituïda per l’entitat avalista, de conformitat amb l’art. 72.1 de la 
Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El 5 de juliol es fa l’informe favorable per a l’adquisició de la cúpula. El 5 d’octubre s’informa a la 
gerència per l’anul·lació del document ADE, corresponent al contracte administratiu d’obres. El 8 
d’octubre es fa la sol·licitud a Intervenció del document ADE, i proposta de lliure disponibilitat del 
crèdit pendent, per tal de permetre una nova licitació.
El 24 d’octubre, projecte de finalització de les obres pendents d’instal·lació del telescopi i la cúpula, 
per part del mateix arquitecte redactor, on ja s’inclou el tipus de basament necessari pel telescopi, 
concretament adquirit pel CIE. Vol aclarir que el telescopi l’ha pagat el Consell Insular, no se sabia 
quin model es triaria, i depenent del model s’havia de fer una base de formigó, o una altra, i això no 
estava inclòs en el pressupost, i es va incloure incrementant la partida econòmica.
El 26 d’octubre, s’informa sobre els extres necessaris per a la finalització d’obra.
El 31 d’octubre, aprovació d’aquest projecte per la Junta Rectora del Consorci, i finalització del seu 
crèdit extraordinari corresponent.
El 23 d’octubre es fa la memòria justificativa de l’obra de contractació.
El 26 de novembre, informe del servei gestor proposant la contractació per tramitació d’urgència, 
conforme a la normativa vigent.
El 27 de novembre, es fa la proposta d’inici del nou expedient de contractació per a la finalització de 
les obres pendents d’executar.
El  mateix dia 27 de novembre es fa la retenció de crèdit  de 90.000 euros, import  de les obres 
pendents d’executar.
El 7 de desembre, es fa l’informe jurídic del plec de clàusules administratives particulars, mitjançant 
procediment negociat, i diversos criteris d’adjudicació.
El 13 de desembre, provisió per a l’inici de l’expedient de contractació, conforme a la normativa 
vigent, amb l’incorporació del plec de condicions administratives particulars, informat per Secretaria 
i Contractació, i prèvia fiscalització per la Intervenció de Fons.
El  21  de  desembre,  es  remet  l’expedient  a  la  Intervenció  de  Fons,  per  a  la  corresponent 
fiscalització, i es firma l’informe en aquesta mateixa data.
L’11 de gener, entrada de l’expedient al negociat de Contractació.
El 14 de gener, es firma la resolució d’aprovació de l’expedient de contractació, amb un pressupost 
de 90.000 euros, IVA inclòs, i es preparen els comunicats a les diferents empreses interessades. 
Aquestes empreses són les mateixes que ja havien licitat en un primer moment, que són: Refoart, 
Construcciones y Mejoras Sa Torre, Elecnor, Melchor Mascaró, a les quals se’ls hi va notificar el dia 
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18 de gener, i a partir d’aquest dia tenen 7 dies naturals per presentar les ofertes, amb la qual cosa, 
demà dia 25 de gener a les 14 hores s’acaba el termini.
Queda pendent  a partir  de demà convocar la Mesa de Contractació.  Informar i  comunicació de 
l’empesa  guanyadora.  Requerir-li  a  aquesta  la  documentació  pertinent,  l’adjudicació,  l’acta  de 
comprovació i  replanteig,  i  s’inici  real  dels treballs amb un termini  de tres mesos, que inclou la 
finalització de l’obra, col·locació de cúpula, instal·lació del telescopi i dels equips informàtics.

Sr. Ferrer: Li falta la contestació a la pregunta sobre els magatzems Wang, que va fer en el ple 
anterior

Sra. Sánchez-Jáuregui: La prepararan i se li passarà.

Contestació escrita del regidor Sr. Larroda, següent:

“EN  CONTESTACIÓN  A  LA  PREGUNTA  FORMULADFA  PEL  SR.  MARC  COSTA  AL  PLE 
ORDINARI DE DATA 29 DE NOCVEMBRE DE 2012,  ON DEMANA “RELACIÓ COMPLETA I 
DETALLADA DELS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ D’OBRES, QUE S’HAGIN TRAMITAT 
DES DEL 20  DE  JUNY DE 2011  FINS AVUI,  PEL  PROCEDIMENT NEGOCIAT,  TANT AMB 
PUBLICITAT COM SENSE PUBLICITAT, AIXÍ COM RELACIÓ DETALLADA DE LES EMPRESES 
CONVIDADES A CADA EXPEDIENT”, VENC EN COMUNICAR EL SEGÜENT:

OBRES TRAMITADES MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT:

1.- PROJECTE “ACONDICIONAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL DE CAN MISSES”.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D’EIVISSA.
PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 235.630,94 €.
EMPRESES  CONVIDADES:  GASIFRED,  S.L.,  ISLASFALTO,  S.L.,  CONSTRUCCIONES  Y 
MEJORAS SA TORRE, S.L.
PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ: 238.369,25 €
ADJUDICATARI: GASIFRED, S.L.

2.- PROJECTE “RESTAURACIÓ DE LA RONDA CALVI”
PROMOTOR: AJUNTAMENT D’EIVISSA.
PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 71.951,20 €
EMPRESES CONVIDADES: REFOART, S.L., CONSTRUCCIONES Y MEJORES SA TORRE, S.L., 
FRIT TOT OBRA, S.L.
PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ: 53.243,89 €

EIVISSA, 21 DE GENER DE 2012.
SGT. CONSTANTINO LARRODA AZCOITIA
REGIDOR D’OBRES, MANTENIMENT I SALUT PÚBLICA”

Sra.  Sánchez-Jáuregui:  Normalment sempre dona la paraula al  públic  al  acabar la  sessió,  de 
conformitat amb l’art. 88 del ROF, per parlar d’algun tema d’interès municipal, però té un compromís 
d’unes  cites  amb persones que també estan aquí,  i  donat  l’avançat  de  l’hora,  avui  no donarà 
aquesta opció la deixaran per al proper Ple. Però si que vol complir amb el seu compromís i rebrà a 
les persones que estan esperant que acabi el Ple, per tenir una reunió amb ella.
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PLE ORDINARI
Dia 24 de gener de 2013

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les quinze hores i vint minuts del dia, de la 
qual s’estén la present Acta que consta de vuitanta-cinc folis que, amb mi el Secretari, firmen tots 
els assistents.

De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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