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del Consell Insular d’Eivissa es comprometen a acollir un mínim de 3 alumnes
i un màxim de 6 durant el període del Pràcticum.
Tercer
a) D’acord amb la realització d’aquest conveni de pràctiques, els centres
d’Educació Infantil seran institucions col·laboradores de la UIB.
b) Als supervisors se’ls lliurarà una certificació de la tasca realitzada.
Quart
Si les Escoles infantils Cas Serres, Ses Païsses i Es Fameliar del Consell
Insular d’Eivissa, volen utilitzar la imatge corporativa de la UIB, és requisit
imprescindible que tinguin l’autorització expressa d’aquesta, que s’ha d’haver
demanat per escrit.
Cinquè
En tot allò que no es preveu en aquest conveni, serà d’aplicació el Reial
decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa,
actualitzat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre.
Sisè
El present conveni de pràctiques serà renovable cada any automàticament,
si cap de les dues parts no comunica a l’altra la intenció de rescindir-lo sis mesos
per endavant. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir
les accions establertes mitjançant l’acord corresponent.
Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats, signen aquest conveni, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data
esmentats a l’encapçalament.
Pel Consell Insular d’Eivissa, Josefa Costa Costa, Consellera executiva
del Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni.
Per la Universitat de les Illes Balears, Josep Lluís Oliver Torelló, Degà de
la Facultat d’Educació.
Eivissa, 27 de març de 2012
La Consellera Executiva del Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni,
Josefa Costa Costa,
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Formentera
Num. 6112
Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora d’ocupació de la
via publica amb terrasses i altres instal·lacions.
Havent aprovat definitivament el Ple del Consell Insular de Formentera,
en sessió ordinària celebrada el 24 de febrer de 2012, el Reglament Orgànic de
Funcionament de Funcionament del Consell Insular de Formentera, aprovat inicialment en sessió de 17 de novembre de 2009 i publicat al BOIB núm. 178 de
08/12/2009, es publica íntegrament al Butlletí Oficial de les Illes Balears de
conformitat amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local. L’Ordenança entrarà en vigor una vegada que s’hagi publicat íntegrament el seu text al Butlletí Oficial de les Illes Balears i hagi transcorregut el termini previst a l’article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA D’OCUPACIÓ DE LA
VIA PUBLICA AMB TERRASSES I ALTRES INSTAL·LACIONS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La present Ordenança es redacta a l’empara de les competències del
Consell Insular de Formentera en matèria de béns de domini públic, per donar
compliment al mandat de la Directiva Europea 2006/123/CE del Parlament
Europeu i del Consell de 12/12/2006, relativa als serveis al mercat interior, a la
Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis
i el seu exercici, i altra legislació estatal i autonòmica d’adaptació a l’esmentada directiva.
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La competència municipal en la matèria es troba recollida en la Llei
7/1985, de 2 d’Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en el Reial
decret legislatiu 781/1986, de 18 d’Abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, el Reial decret
2.568/1986, de 28 de Novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la Llei
6/2001, d’11 d’abril, del Patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, la Llei 33/2003, de 3 de Novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques i la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears
Article 1: Objecte i àmbit d’aplicació.
Amb caràcter general, constitueix l’objecte de la present Ordenança
1.1.- La regulació del règim jurídic al que queda sotmès l’aprofitament de
terrenys de domini públic municipal mitjançant la instal·lació de terrasses, així
com les ocupacions per qualsevol tipus de màquines expenedores, elements
publicitaris, petites atraccions infantils, així com qualsevol altre tipus d’ocupació de la via pública amb llocs, barraques, casetes de venda i expositors amb
finalitat lucrativa.
1.2.- La present Ordenança es refereix, no només a la instal·lació de
terrasses en els espais d’ús i domini públics, sinó que és extensiva a tots els
espais lliures, oberts sense restriccions a l’ús públic, independentment de la titularitat registral, com poden ser carrers particulars. En aquest últim cas, els titulars de les terrasses no hauran de pagar al Consell Insular de Formentera pel
concepte d’ocupació de via pública, al no ser aquest espai de titularitat municipal.
1.3.- En el mateix sentit, la present Ordenança no serà aplicable en aquells
casos en què les terrasses es trobin integrades i formin part d’un establiment
subjecte a llicència d’obertura de l’activitat. En aquest últim cas, les terrasses
que en estar situades en espais de titularitat i ús privat es regiran per les condicions que es fixin en la corresponent llicència d’obertura. El caràcter d’ús privat
dels espais haurà de quedar clarament delimitat per elements permanents d’obra
que impedeixin o restringeixin el lliure ús públic.
Article 2: Naturalesa de les autoritzacions.
2.1. L’atorgament de qualsevol autorització que habiliti per a l’ocupació
en els termes de l’article 1 de la present ordenança constitueix una decisió discrecional del Consell Insular de Formentera que comporta per al seu titular la
facultat d’exercir un ús especial de l’espai públic.
2.2. Les autoritzacions s’atorgaran en tant l’ocupació sigui compatible
amb els interessos generals, compatibilitat que, en el marc de l’establert en
aquesta Ordenança, es valorarà en cada cas segons les circumstàncies generals i
específiques que es presentin. A aquest efecte, en tot cas es tindran en compte
els següents valors i criteris:
a) Preferència de l’ús comú general, en particular del trànsit per als vianants, havent de garantir-se que les terrasses no minvin la indispensable seguretat, comoditat, fluïdesa i accessibilitat per a tots els usuaris.
b) Garantia de la seguretat vial i de la fluïdesa del tràfic i la circulació de
tot tipus de vehicles.
c) Protecció de la seguretat ciutadana i de la tranquil·litat pública, especialment contra la contaminació acústica.
d) Preservació de l’arbrat i vegetació, del paisatge urbà i dels ambients i
condicions estètiques dels llocs i edificis.
e) Protecció de l’ús i dels drets i interessos dels usuaris dels edificis confrontants.
f) Garantia del funcionament dels serveis públics, especialment els de
emergència.
2.3. Es denegarà en tot caso l’autorització quan així procedeixi en virtut
de qualsevol norma sectorial. Especialment, es denegarà quan tal ús estigui prohibit pels instruments de planejament urbanístic que resultin d’aplicació o quan
així procedeixi conforme al que es disposa en la legislació sobre contaminació
acústica.
2.4.- No serà necessària l’obtenció de prèvia llicència d’ocupació temporal, i sempre que no sobresurti de la línia de façana dels edificis, la instal·lació
d’expositors en l’exterior dels establiments, respectant les normes que en l’art.
22 s’estableixen.
Malgrat això, l’òrgan competent podrà ordenar la retirada dels referits elements en els supòsits en què aquests no respectin els criteris del Consell Insular
de Formentera sobre mobiliari urbà o quan s’origini estacionament de públic en
les voreres que ocasioni dificultats en el trànsit o bé impedeixi l’ús normal de la
via pública
Article 3: Concepte de terrassa.
A l’efecte de la present Ordenança, amb caràcter general, s’entendrà per
terrassa la instal·lació annexa a un establiment comercial d’hostaleria o restauració situat en un immoble assentat en espais exteriors oberts a l’ús públic, com-
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posta per un conjunt de taules amb les seves corresponents cadires, acompanyades, si escau, d’elements auxiliars com a parasols, elements mòbils de climatització, i tendals.
Article 4: Tipologia d’establiments comercials.
Tindran la consideració d’establiments hostelers particularment, els restaurants, cafès i bars, amb música o sense ella.
Article 5: Característiques de les autoritzacions.
5.1. Les autoritzacions tindran en tot cas caràcter temporal, limitada a un
màxim de dotze mesos de durada, tret que se sol·liciti per un termini inferior.
5.2. L’expedició d’autoritzacions d’ocupació de la via pública a les quals
es refereix la present ordenança, així com les seves pròrrogues, correspon a l’òrgan municipal competent previ informe dels Serveis Tècnics del Consell Insular
de Formentera.
5.3. S’entendran atorgades en precari i estaran subjectes a les modificacions que pugui decidir el Consell Insular de Formentera que, en aquest sentit,
es reserva el dret a revocar-les, suspendre-les, limitar-les o reduir-les en qualsevol moment per la concurrència de causes d’interès general, sense dret per als
afectats a indemnització o compensació alguna.
5.4. Per raons d’ordre públic, circumstàncies especials de tràfic, o per
compatibilitzar l’ús de la terrassa amb altres autoritzacions d’ocupació de la via
pública, especialment en el cas de festes, fires, o congressos, els Serveis Tècnics
del Consell Insular de Formentera, amb la col·laboració, si escau, dels Agents
de la Policia Local, podran modificar les condicions d’ús temporalment i ordenar la retirada immediata d’aquells elements que dificultin o entorpeixin el desenvolupament de l’activitat. En cap d’aquests casos es generarà dret per als
afectats a indemnització o compensació alguna.
5.5. Les autoritzacions es concediran deixant fora de perill el dret de propietat i sense perjudici del dret de tercers, exercint-se l’activitat a risc i perill
dels interessats. No podrà ser arrendada ni cedida, ni directa ni indirectament,
en tot o en part.
5.6. Amb l’expedició de les autoritzacions es podrà establir la garantia a
prestar, si escau, per respondre dels danys i perjudicis causats a la zona d’ocupació.
Article 6.- Del silenci administratiu.
Les sol·licituds no resoltes expressament en el termini de dos mesos, a
explicar des de la presentació, s’entendran denegades
Article 7: Deure exhibició d’autoritzacions.
El document acreditatiu de l’autorització en original o fotocòpia degudament compulsada, en el qual es reflecteixi la instal·lació autoritzada haurà de
trobar-se exhibit en un lloc visible de l’establiment comercial al que la terrassa
serveix d’instal·lació annexa.
Article 8: Sol·licitud d’autorització inicial i renovació.
8.1. Les sol·licituds hauran de presentar-se amb una antelació mínima
d’un mes a la data estimada per a l’inici de la instal·lació i funcionament de la
terrassa i aniran acompanyades dels següents documents per a la seva admissió
a tràmit:
a. Declaració responsable que figura com a Annex II, de disposar llicència d’obertura i funcionament de l’establiment.
b. Memòria justificativa de la instal·lació en relació amb l’entorn en el
qual pretén situar-se, acompanyada d’un reportatge fotogràfic del mobiliari que
es desitja instal·lar, i en la qual haurà de detallar-se mesures, caràcter, forma,
nombre i color del citat mobiliari, i el període d’activitat.
c. Plànol expressiu del lloc exacte, acotació de superfície a ocupar i
implantació a escala dels elements (taules, cadires etc) que es pretenguin
col·locar, indicant i fitant els espais lliures de circulació.
d. Qualsevol altre document que pels Serveis Tècnics del Consell Insular
de Formentera, o per l’interessat, s’estimi idoni per acreditar la concurrència de
raons d’interès general, quan es tracti d’instal·lar terrasses en espais privats d’ús
públic.
8.2.- Quan es pretengui l’atorgament d’una autorització per a establiment
principal que vagi a disposar de terrassa, es tramitaran conjuntament ambdues
autoritzacions que seran documentades en una sola resolució, sense perjudici
que la vigència de la terrassa es condicioni temporalment i pugui ser amb posterioritat objecto de pròrroga o revocació per incompliment de la present ordenança.
8.3.- Es podrà sol·licitar pròrrogues de l’autorització concedida, a instàncies del titular i amb almenys un mes d’antelació a la finalització del termini
establert, prèvia presentació de la declaració responsable que figura com a
Annex II en la present Ordenança.
8.4.- Les autoritzacions s’entendran automàticament renovades, per igual
termini, amb el pagament de les corresponents taxes per l’obligat tributari, sempre que no hagin canviat les circumstàncies en què es va concedir l’autorització,
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ni hagi estat el seu titular fermament sancionat com a responsable de la comissió d’una infracció molt greu tipificada en la present Ordenança.
En tot cas, la durada total de les pròrrogues, juntament amb el període inicial de l’autorització, no podrà superar els quaranta-vuit mesos. Superat aquest
termini, no es concedirà pròrroga alguna, havent-se de sol·licitar nova autorització.
8.5. L’activitat emparada per l’autorització inicial i la corresponent a les
pròrrogues haurà de ser continuada, sense que procedeixi concedir pròrrogues
per a períodes discontinus d’activitat. En tal cas haurà de sol·licitar-se de nou la
corresponent autorització.
Article 9: Modificacions en el títol habilitant de l’establiment.
9.1. Qualsevol alteració o modificació en el títol que habilita l’exercici de
l’activitat d’hostaleria o restauració de l’establiment haurà de ser comunicada a
l’Administració als efectes oportuns.
9.2. Les autoritzacions que s’atorguin seran transmissibles conjuntament
amb les dels establiments principals, excepte renúncia expressa del nou titular
que haurà de posar-ho en coneixement del Consell Insular de Formentera. La
transmissió facultarà al nou titular per prosseguir, durant la resta de la vigència
de l’autorització, o pròrroga si escau, amb l’explotació de la instal·lació en idèntiques condicions en les quals es venia exercint amb anterioritat.
Article 10: Prohibicions
1.- Queda prohibida l’expedició i consumició de productes diferents als
oferts per l’establiment del com depenen.
2.- No es permetrà la instal·lació de mostradors o altres elements per al
servei de la terrassa, que haurà de ser atesa des del propi establiment.
3. Queda prohibida la venda directa al públic per finestra, excepte locals
situats en zones per als vianants que comptin amb llicència de terrassa. Amb
caràcter excepcional es permetrà la venda directa al públic per finestra als establiments d’hosteleria que es trobin en el recorregut de desfilades, processions,
actes esportius i similars, durant el desenvolupament de l’esdeveniment.
4. Queda prohibida l’ocupació de la via publica amb maquines expenedores de begudes, alimentació o uns altres, maquines d’atzar, petites atraccions
infantils, expositors, elements de distribució de publicitat i cartells informatius
o publicitaris, excepte disposició legal expressa.
Article 11: Horaris.
11.1. Amb caràcter general les terrasses podran romandre obertes com a
màxim fins a l’horari de tancament autoritzat segons la corresponent ordenança.
11.2. En cap cas podran romandre obertes les terrasses excedint l’horari
de tancament de l’establiment al que serveixen d’annex.
11.3. Transcorregut l’horari de tancament la terrassa haurà de ser completament retirada de la via pública.
11.4. En desenvolupament de la present Ordenança podran regular-se els
diferents horaris d’utilització de les terrasses, en consideració tant a les diferents
estacions de l’any, la durada de la jornada i les zones del municipi, com a l’amplitud dels espais públics, el caràcter residencial de l’entorn, a la seva compatibilitat amb el descans nocturn de la ciutadania, el seu caràcter històric, o unes
altres d’interès general.
Article 12: Períodes d’ocupació.
Amb caràcter general, s’estableixen els següents períodes d’ocupació:
a) Temporada anual.
b) Temporada primavera-estiu (8 mesos): comprèn de l’1 de març al 31
d’octubre.
Article 13: Zones d’ocupació.
13.1. La longitud de la terrassa a ocupar serà la de l’establiment a la qual
serveixi. No obstant això, es podrà ampliar si compta amb l’autorització de les
activitats comercials confrontants i/o del titular de la finca contigua o comunitat de propietaris que procedeixi.
13.2. Per a l’atorgament d’autoritzacions en vies públiques, obertes o tancades al trànsit rodat, serà necessari que, en tot cas, quedi plenament lliure al
trànsit per als vianants almenys una zona d’1,50 m. d’ample lliure de qualsevol
obstacle. En el supòsit de disposició longitudinal al costat de la vora de la vorera amb estacionament de vehicles la terrassa se separarà no menys de 50 centímetres a fi de no entorpir l’entrada i sortida de passatgers als vehicles estacionats. No es concediran autoritzacions per a la instal·lació de terrasses en voreres
amb una amplària inferior a 2 metres.
13.3. En places i espais per als vianants en els quals, per la seva configuració, resulti necessari distribuir un espai limitat entre diversos establiments que
sol·licitin la seva ocupació, renovació o l’ampliació de la terrassa, els Serveis
Tècnics del Consell Insular de Formentera delimitaran l’espai en qüestió, que
podrà referir-se al total de la plaça o només a part d’ella, adjudicant les possibles taules a instal·lar prenent en consideració, particularment, els següents criteris objectius: metres de façana del local o establiment projectats sobre la plaça
o espai a repartir, aforament, superfície útil.
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L’adjudicació tindrà una validesa d’1 any, a computar des de la data de
l’última de les notificacions efectuades als interessats en l’expedient de distribució de l’ocupació, i durant aquest temps només atendran noves peticions que
es refereixin als espais pendents d’adjudicar, però no per modificar els autoritzats, encara quan el nou sol·licitant tingués millor dret que els concessionaris a
tenor dels criteris de distribució establerts.
Article 14. Zones lliures d’ocupació.
Quedaran lliures de terrasses les següents zones:
a) Les destinades a operacions de càrrega i descàrrega.
b) Les situades en passos de vianants.
c) Guals per a pas de vehicles a immobles.
d) La calçades de tràfic rodat.
i) Les parades d’autobusos urbans, interurbans i escolars, així com la de
taxis, tant en calçada com en el tram de vorera confrontant. No obstant això, en
aquest cas es podran autoritzar en la vorera quan l’amplària de la mateixa faci
compatible la seva ocupació amb els serveis citats.
f) Altres espais que pogués decidir el Consell Insular de Formentera en
funció de les condicions urbanístiques, estètiques, d’accessibilitat, mediambientals, de tràfic, o unes altres d’interès general.
Article 15. Contaminació acústica.
Es prohibeix la instal·lació d’equips reproductors musicals, amplificadors
o altres elements que produeixin emissions acústiques a l’interior dels habitatges i instal·lacions habitades, qualsevol que sigui el seu ús, ni al medi ambient
exterior, nivells de soroll superiors als màxims establerts per la normativa estatal, autonòmica i municipal.
Article 16. Neteja, higiene i ornament.
16.1. Els titulars de les terrasses tenen l’obligació de mantenir-les en les
degudes condicions de neteja, higiene, seguretat i ornament.
16.2. Hauran d’adoptar les mesures necessàries per mantenir la terrassa i
el seu entorn en les degudes condicions de neteja i higiene, garantint que la zona
ocupada quedi totalment neteja diàriament, retirant puntualment els residus que
poguessin produir-se utilitzant els corresponents elements de recollida i emmagatzematge de residus, d’acord amb el que es disposa en l’Ordenança
Municipal.
16.3. Els productes de l’escombratge i neteja efectuats pels titulars no
podran ser abandonats al carrer i hauran de ser recollits en les condicions establertes en la corresponent Ordenança Municipal.
16.4. No es permetrà emmagatzemar o apilar productes o materials al costat de terrasses, ni tampoc els residus propis de les instal·lacions.
16.5. El mobiliari de les instal·lacions haurà de ser ajustat a les característiques de l’entorn urbà en el qual se situïn.
16.6.- La inserció de publicitat en els elements del mobiliari instal·lats en
les terrasses es sotmetrà a les disposicions establertes en l’Ordenança Municipal
d’aplicació i en tot cas haurà de complir els següents requisits:
1.- Es permetrà la col·locació del nom de l’establiment o del seu logotip
sobre les faldilles dels tendals.
2.- Es permetrà igualment la inserció del nom de l’establiment o del seu
logotip, en les ombrel·les i en el mobiliari de la terrassa, així com la publicitat
del proveïdor que subministri aquests elements, sempre que ocupi un espai
màxim, de 0,20 x 0,20 metres
Article 17. Protecció de l’arbrat i del mobiliari urbà.
Queda prohibit qualsevol tipus d’ús instrumental de l’arbrat i dels elements del mobiliari urbà municipal en la instal·lació de terrasses o en el desenvolupament de la seva activitat.
Article 18. Establiments amb façana a dos carrers.
En els casos en què l’establiment tingui dos o més façanes, es podrà instal·lar terrassa en qualsevol dels carrers o en ambdues, sempre que es compleixin en cada cas les condicions d’aquesta Ordenança i que la suma d’ambdues
terrasses compleixi amb les condicions de capacitat fixades en la present norma.
Article 19. Alteracions per tràfic, obres o per altres causes.
19.1. Qualsevol modificació que es produeixi en la senyalització horitzontal o vertical per motius de l’ordenació de tràfic, que pugui afectar a les ocupacions amb terrasses, comportarà la necessitat d’adaptar la terrassa afectada a
les noves condicions d’aquesta ordenació, prèvia notificació a l’interessat.
19.2. Davant circumstàncies imprevistes o sobrevingudes d’obres o urbanització, o d’implantació, supressió o modificació de serveis públics, el Consell
Insular de Formentera mitjançant resolució motivada, podrà modificar l’autorització concedida de conformitat amb el previst en aquesta Ordenança.
19.3. En cap d’aquests supòsits es generarà per als interessats, dret a
indemnització alguna.
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Article 20. Tendals.
20.1. Queda prohibida la instal·lació de tendals ancorats al paviment.
20.2. Els tendals podran ser mòbils o tenir el seu recolzament en testos ,
sobre la façana propietat del sol·licitant, sobre l’aliena o de propietat comuna,
prèvia autorització, en aquests últims casos, per escrit dels propietaris o interessats afectats.
20.3. L’alçada mínima de qualsevol punt del tendal pel que fa a la vorera
no serà inferior a 2,50 metres, sense que en cap cas quedi impedida o restringida la visibilitat de senyals de circulació o qualsevol altre element de seguretat
vial.
20.4. Amb caràcter excepcional es podrà autoritzar la instal·lació d’estructures per a suport de tendals verticals talla vents sense ancoratges al sòl,
previ informe tècnic justificatiu, en atenció a les circumstàncies singulars que
concorrin en cada cas.
20.5. No podrà concedir-se per a la seva utilització en hores comercials si
poden afectar a la visibilitat d’aparadors veïns, ni en entorns en els quals puguin
afectar a les condicions estètiques.
20.6. El Consell Insular de Formentera podrà fixar per a les estructures
dels tendals quantes condicions estimi oportunes referides a dimensions, materials o condicions estètiques.
20.7. No podran contenir publicitat, amb excepció del logotip o el nom
comercial de l’establiment, situant-se aquest, com a màxim, una vegada en cada
faldó
20.8. L’anterior s’entendrà d’aplicació sense perjudici del que disposi la
normativa urbanística municipal vigent a cada moment en aquest cas prevaldrà
aquesta última.
Article 21. Para-sols i ombrel·les.
21.1. Les instal·lacions de para-sols i ombrel·les només podran autoritzarse sense ancoratges fixos al paviment.
21.2. No podran concedir publicitat alguna excepte el logotip o nom
comercial de l’establiment en els faldons que, com a màxim, es col·locaran en
els quatre punts diametralment oposats.
Article 22.- Expositors en la via pública.
Podrà autoritzar-se, sense perjudici del que es disposa en la legislació sectorial corresponent, l’exposició de productes en la via pública mitjançant la
col·locació d’expositors sempre que aquests s’ajustin a les normes següents:
1.- No es podrà realitzar en l’exterior de l’establiment la venda dels productes exhibits. Queda prohibida la instal·lació d’elements per pesar, mesurar o
cobrar a la via pública.
2.- Els expositors estaran degudament pintats o protegits de la corrosió i
en perfecte estat de neteja, dotats de rodes per al seu trasllat i d’elements de fixació suficients per garantir la immobilització i l’estabilitat a la bolcada dels
mateixos durant la seva utilització i la seva estructura no tindrà cants vius i no
estarà permesa la realització d’ancoratges en el sòl per assegurar l’estabilitat
dels expositors.
3.- La instal·lació d’expositors únicament s’autoritzarà en voreres d’amplària superior a 1,5 metres una vegada descomptats els elements de mobiliari
urbà instal·lats en la mateixa.
4.- Els elements a instal·lar tindran una amplària màxima d’un terç de la
vorera en la qual se situï i, en tot cas, sempre inferior a un metre.
5.- Els expositors s’instal·laran adossats a la façana de l’edifici i el desenvolupament longitudinal màxim de la instal·lació no superarà la longitud de la
façana ocupada per l’establiment una vegada descomptada la longitud corresponent a l’entrada a l’establiment.
6.- Els expositors podran romandre en l’exterior de l’establiment durant
l’horari comercial. A la seva finalització hauran de ser retirats, deixant la via
pública ocupada neta.
7.- Els productes exposats que estiguin destinats a l’alimentació hauran de
ser col·locats a una alçada mínima de 75 cm. del sòl i la resta de productes a 60
cm.
8.- Els expositors poden estar proveïts de quants prestatges es desitgin,
fins a una alçada màxima d’1,75 des del sòl, no superant el conjunt format per
l’expositor i la mercaderia l’alçada de 2 metres.
El Consell Insular de Formentera, previ informe dels seus serveis tècnics,
es reserva la facultat de no permetre la col·locació d’expositor algun en aquelles
circumstàncies especials que el ben general ho aconselli.
Article 23. Procediment sancionador.
Els expedients sancionadors es tramitaran en virtut de l’article 13 del RD
1398/93 de 4 d’agost, B.O.I. núm. 189 de data 9 d’agost d’1.993, reglament de
procediment per a l’exercici de la Potestat Sancionadora i Decret 14/94 de 10 de
febrer pel qual s’aprova el reglament del procediment a seguir per
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en exercici de la
Potestat Sancionadora.
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Article 24. Infraccions.
Es considera infracció l’incompliment dels requisits, condicions, obligacions o prohibicions a la present Ordenança i disposicions legals reglamentàries
establertes sobre aquest tema. A l’efecte de la present Ordenança, les infraccions
es classifiquen de la següent forma:
24.1. Es consideren infraccions lleus:
a)No netejar diària i adequadament la zona de l’ocupació.
b)No exhibir l’autorització municipal a la zona de la terrassa.
c)Excedir-se fins a en mitja hora de l’horari legal.
d)L’exercici de publicitat contravenint l’establert en la present ordenança.
e)L’incompliment d’obligacions o la realització d’actuacions contràries a
la present ordenança quan això no sigui constitutiu d’infracció greu o molt greu.
24.2. Es consideren infraccions greus:
a)La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions lleus en el termini d’un any. S’entendran per tal, la comissió de dues infraccions lleus en el
termini d’un any.
b)Realitzar en la instal·lació activitats no permeses o sense l’autorització
o llicència necessària, la col·locació d’aparells o equips amplificadors o reproductors d’imatge i/o so sense autorització expressa, i la celebració en la mateixa d’espectacles o actuacions no autoritzades també de manera expressa, quan
no es donin els requisits per considerar-la infracció molt greu.
c)Ocupar la via pública excedint-se en el nombre de taules o superfície
autoritzada en la llicència.
d)Ocupar la via pública excedint-se en més de 30 minuts i fins a una hora
del temps autoritzat en la llicència.
e)La instal·lació de tendals i ombrel·les sense ajustar-se a les condicions
establertes en la present Ordenança.
f)Efectuar instal·lacions elèctriques o de qualsevol altre tipus en la terrassa sense la preceptiva autorització municipal.
g)Ocasionar danys en la via pública per import inferior a 1.200 euros.
h)Incomplir l’obligació de retirada diària de la totalitat de les
instal·lacions.
i)No respectar les condicions especials determinades en aquesta
Ordenança per a terrasses en el conjunt històric.
j)Qualsevol ocupació de la via pública que pugui provocar o originar alteracions del tràfic per als vianants o rodat, sense respectar els espais mínims de
circulació prevists en la present Ordenança.
k)El desacatament o la negativa a subministrar informació a l’autoritat
municipal o a funcionaris o agents de la Policia Local en el compliment de la
seva missió.
l)L’incompliment de les mesures cautelars acordades i de la restitució de
la legalitat ordenada, quan no es donin
els requisits per considerar-la
infracció molt greu.
Art.24.3. Es consideraran infraccions molt greus:
a)Quan l’infractor hagi estat sancionat amb anterioritat per la comissió de
dues infraccions greus, la comissió d’una tercera infracció greu, sense haver
transcorregut un any des de la sanció de l’anterior
b)La col·locació de *veladores i altres instal·lacions regulades en la present ordenança, sense haver obtingut prèviament l’autorització administrativa
pertinent
c)Ocasionar danys en la *via pública per import superior a 1.200,00 euros
d)La falsedat o manipulació de les dades i documents presentats juntament amb la sol·licitud o declaració
responsable
e)Utilitzar els elements del mobiliari urbà municipal per a la instal·lació o
l’exercici de l’activitat desenvolupada en la terrassa
f)L’incompliment de les mesures que s’acordin per a la restitució de la
legalitat.
g)L’incompliment de l’horari de tancament en més d’una hora.
h)Realitzar en la instal·lació activitats no permeses o sense l’autorització
o llicència necessària, la col·locació d’aparells o equips amplificadors o reproductors d’imatge i/o so sense autorització expressa i la celebració en la mateixa
d’espectacles o actuacions no autoritzades de manera expressa.
D’acord amb l’establert en l’art. 140 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de
Bases de Règim Local, les infraccions recollides en els apartats f), g) i h) anteriors, tindran la consideració de molt greus, quan amb la seva comissió es produeixi una pertorbació important de la normal convivència, que afecti de manera greu, immediat i directe a la tranquil·litat, a l’exercici de drets legítims d’altres persones, al normal desenvolupament d’activitats de tota classe conforme a
la normativa que resulti d’aplicació, o a la salubritat o d’ornament públics, o
quan amb això s’impedeixi o obstrueixi l’ús o funcionament d’un servei públic.
De no donar-se tals circumstàncies, o de no apreciar-se en les mateixes la intensitat suficient, aquestes infraccions podran considerar-se greus.
Article 25. Sancions. Les sancions es graduaran tenint en compte l’existència d’intencionalitat, la naturalesa dels perjudicis causats i la reincidència per
comissió en el terme d’un any d’una infracció de la mateixa naturalesa, quan
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així hagi estat declarada per resolució ferma, la utilitat que la infracció hagi
reportat, o qualsevol altra causa que pugui estimar-se. Les citades infraccions
seran sancionades de la següent forma:
a) Les infraccions lleus, amb multa de fins a 600 euros.
b) Les infraccions greus, amb multa de 600,01 euros fins a 1.500 euros.
c) Les infraccions molt greus, amb multa d’1.500,01 euros fins a 3.000
euros i revocació de l’autorització, llicència o concessió municipal o, si escau,
la impossibilitat d’obtenir autorització d’instal·lació per a l’any següent.
La imposició d’una sanció i el pagament de la mateixa serà independent
de l’obligació de satisfer les taxes la liquidació de les quals procedeixi conformement a al que es disposi a l’Ordenança Fiscal corresponent, i sense que, amb
això, s’entenguin legalitzades les instal·lacions clandestines no autoritzades
expressament.
Article 26. Prescripció.
Les prescripcions a les infraccions, es produiran de la següent forma:
a) Les lleus, als sis mesos.
b) Les greus, als dos anys.
c) Les molt greus, als tres anys.
El termini de prescripció de les infraccions començarà a computar-se des
del dia en què s’hagués comès. El termini de prescripció de les sancions començarà a computar-se des de l’endemà a aquell en què adquireixi fermesa la resolució per la qual s’imposa.
Article 27. Protecció de la legalitat i execució subsidiària.
27.1. Sense perjudici de l’establert en els articles anteriors, l’òrgan competent podrà ordenar el desmuntatge i la retirada de les instal·lacions de la
terrassa produïda l’extinció del títol habilitant per qualsevol de les causes previstes.
27.2. L’ordre de retirada per extinció del títol indicarà el termini en el qual
l’element no autoritzat hagi de retirar-se, amb l’advertiment exprés que en cas
d’incompliment, es procedirà a la seva retirada mitjançant execució subsidiària,
de conformitat amb el que es disposa en l’art. 98 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
27.3. El cost de l’execució subsidiària podrà liquidar-se de forma provisional i realitzar-se abans de l’execució, a reserva de la liquidació definitiva.
Article 28: Desmuntatge i retirada de terrasses o elements no autoritzats,
o instal·lats excedint les condicions de l’autorització.
28.1. Constatada l’ocupació d’un espai obert a l’ús públic amb la
instal·lació d’una terrassa no autoritzada (ocupació sense autorització) o l’existència d’un excés d’elements en una terrassa autoritzada (excés d’ocupació no
autoritzada), es procedirà a costa del responsable, i sense perjudici de la tramitació de l’expedient sancionador que correspongui, al desmuntatge i retirat
immediata de l’excés, o de la instal·lació no autoritzada, sense necessitat de
previ avís, sempre que concorri qualsevol de les següents circumstàncies:
a) Que el mobiliari o els elements instal·lats generin una dificultat o entorpeixin greument el trànsit rodat i/o per als vianants o constitueixin una vulneració intolerable a la intimitat o del dret al descans dels ciutadans.
b) Que sigui susceptible de generar un risc greu per a la seguretat de les
persones en impossibilitar o restringir el trànsit de vehicles d’emergència.
c) Per qualsevol altre motiu d’ordre públic i interès general.
28.2. Quan no concorri cap de les circumstàncies expressades en el punt
anterior, es dictarà l’oportuna ordre de retirada o desmuntatge que haurà de ser
complerta pels titulars en el termini de 5 dies, transcorregut aquest termini es
procedirà a l’execució subsidiària de l’ordenat de conformitat amb el que es disposa en l’art.98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sense perjudici de la tramitació de l’oportú expedient sancionador.
28.3. El cost de l’execució subsidiària podrà liquidar-se de forma provisional i realitzar-se abans de l’execució, a reserva de la liquidació definitiva.
28.4. En qualsevol dels supòsits contemplats, retirats els elements quedaran dipositats en els magatzems del Consell Insular de Formentera, repercutintse el cost al responsable que assumirà la totalitat de les despeses que s’originin.
Disposició Transitòria.
Els titulars d’establiments que en l’actualitat comptin amb terrassa, hauran d’adaptar-se al que es disposa en la present Ordenança en el termini de sis
mesos, des de la seva entrada en vigor.
Disposició Final Primera.
En l’aplicació i interpretació dels preceptes continguts en aquesta
Ordenança, s’atendrà a la Directiva 2006/123/CE relativa als serveis al mercat
interior i altra normativa nacional i autonòmica de desenvolupament.
En el no disposat en la present Ordenança s’estarà al que disposin les
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Ordenances Locals de la Corporació i altra normativa que resulti d’aplicació.
Disposició Final Segona.
De conformitat amb el que es disposa en l’article 70.2 de la Llei 7/85 de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 103 de la Llei
20/2006 de 15 de desembre , municipal i de règim local de les Illes Balears. la
present Ordenança entrarà en vigor, una vegada aprovada definitivament per la
Corporació a partir de la data en què es publiqui el seu text íntegre en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB) i sempre que
hagi transcorregut el termini previst en l’art. 65.2 de la citada llei.
Disposició Derogatòria
Es deroga expressament tot el que es disposa en les Ordenances existents
en aquesta data en el municipi de Formentera quan contradiguin el que es disposa en la present.

Annex I - Homologació d’elements a instal·lar
I.- Objecte
Les presents normes tenen com a objecte establir l’homologació de taules
i cadires i ombrel·les a instal·lar en la via pública pels establiments hotelers i de
restauració del municipi de Formentera.
II.- Models de taules i cadires a instal·lar
Els models de taules i cadires a instal·lar es corresponen amb models existents al mercat que reuneixen les característiques que s’entenen precises per a la
seva funció, de manera que tots ells són apilables, de material resistent, de fàcil
neteja i de bona qualitat. A aquest efecte de facilitar l’adquisició dels citats elements, la descripció dels mateixos es realitza amb la intenció que el mobiliari
sigui de les característiques definides o similars.
Així mateix, l’Administració podrà, a sol·licitud de l’interessat, autoritzar
un model de taules, cadires i ombrel·les diferents dels quals a continuació s’exposen, sempre que la seva qualitat sigui superior a la dels tipus proposats.
1.- Taules
a.) Taula de fusta natural amb tauler quadrat o amb tauler rodó.
b.) Taula d’alumini, amb tauler d’acer inoxidable quadrat o amb tauler
rodó.
2.- Cadires
a.) Cadira de fusta natural en respatller i seient.
b.) Cadira d’estructura d’alumini, amb respatller i seient en medul·la plastificada.
c.) Cadira d’estructura d’alumini, i acabat de llepis de fusta en respatller i
seient.
d.) Cadira d’estructura d’alumini, amb respatller i seient en el mateix
material.
i.) Cadira d’estructura d’alumini, amb respatller i seient de polipropilè en
acabats de bona qualitat, i en colors clars.
f.) Queden expressament prohibides les taules i cadires fabricades en
materials de plàstics, tret que hagin estat sotmesos a un tractament especial, que
confereixi un aspecte estètic similar als materials permesos.
Totes les cadires i taules anteriorment ressenyades hauran de tenir els
extrems de les potes amb gomes per minimitzar el soroll per arrossegament de
les mateixes.
3.- Ombrel·les.
Ombrel·les de pal de fusta o metàl·lic, amb acabats llisos en plàstic rentable o tela de lona, en tons, crema, blanc, granat o verd fosc, sense ancoratges
sobre el paviment, i amb base de suficient pes per evitar la seva caiguda.
A les zones costaneres del municipi, es permetrà a més l’ús del color blau
marí.
III.- Altres elements a situar
1.- Elements separadors.
Als carrers i places en les quals concorrin diversos establiments d’hostaleria i restauració, podran sol·licitar conjuntament amb la petició de llicència de
taules i cadires, els elements separadors, tals com jardineres, mampares de fusta
o de materials tractats d’aspecte estètic similar, etc., que delimitin la superfície
a ocupar en cada terrassa, i sempre que es tracti d’elements desmuntables i d’escàs impacte visual.
En el cas que s’autoritzi la instal·lació de jardineres, aquests hauran de
disposar de plantes naturals, sent la cura de les mateixes, responsabilitat del
peticionari de la llicència.
2. - Estufes.
Per als establiments hotelers i de restauració que tinguin autoritzada la
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col·locació de taules i cadires, estarà permesa la col·locació d’estufes de gas
propà d’exterior ajustant-se als següents requisits:
1.- El model d’estufa que es col·loqui haurà de subjectar-se a la normativa europea fixada en la Directiva 1990/396/CEE, de 29 de juny, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats Membres sobre els aparells de gas, o,
si escau, aquella que resulti de concreta aplicació i es trobi vigent a cada
moment.
En tot cas, l’estructura de l’estufa haurà d’anar protegida amb una carcassa o similar que impedeixi la manipulació d’aquells elements que continguin el
gas propà.
2.- Les estufes d’exterior es col·locaran com a màxim en una proporció
d’una per cada quatre taules autoritzades.
3.- La temporada en la qual podran col·locar-se aquestes estufes serà la
compresa entre els mesos d’octubre a abril.
4.- Cas que un establiment hoteler o de restauració opti per la col·locació
d’estufes d’exterior haurà de retirar-les diàriament, igual que la resta de mobiliari instal·lat en la via pública, d’acord amb l’horari autoritzat sobre aquest
tema.
5.- No podrà autoritzar-se la instal·lació d’estufes a menys de 2’00 metres
de la línia de façana d’algun immoble, ni d’altres elements, tals com a arbres,
fanals, etc.
6.-En tot cas, l’interessat haurà de disposar d’extintors de pols ABC, eficàcia 21A22 113B, en lloc fàcilment accessible.
No obstant l’anterior, i atesa l’existència d’altres elements de mobiliari
urbà o de diverses circumstàncies que puguin afectar de manera directa o indirecta a la col·locació de les estufes referides, podrà denegar-se l’autorització per
a la seva instal·lació d’acord amb l’informe tècnic que a aquest efecte s’efectuï.
En la sol·licitud d’aquestes instal·lacions haurà de presentar-se la següent
documentació annexa:
- Garantia de qualitat i Certificat d’Homologació de la Comunitat Europea
de les estufes.
- Contracte amb empresa asseguradora en el qual es contempli la
instal·lació d’estufes en la terrassa.
- Contracte amb empresa de manteniment especialitzada en instal·lacions
de GLP i els seus derivats.
3.- Instal·lacions de suport.
Els titulars de taules i cadires instal·lats en zones enjardinades on existeixi un tram de calçada a creuar, podran col·locar en l’espai fitat per a la seva
terrassa, una instal·lació de suport que tindrà caràcter d’instal·lació auxiliar per
facilitar el desenvolupament de l’activitat. Servirà exclusivament de suport als
elements de parament i als productes destinats al consum en la terrassa.
No podrà utilitzar-se com a barra de servei, no es podrà cuinar, ni elaborar o manipular aliments, ni dedicar-se a cap altre ús que desvirtuï el seu caràcter estrictament auxiliar. La instal·lació serà emprada únicament per cambrers i
personal de la terrassa i no es permetrà atendre des d’ella al públic en general.

ANNEX II
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VIA PÚBLICA EN RELACIÓ A:
( ) Sol·licitud inicial ocupació de via pública
( ) Pròrroga
D./D.ª ______________________________________________________ major d’edat,
amb domicili en ____________________________________________ i D.N.I./ N.I.F.
___________________________ en nom propi, o en representació de
________________________________________ davant aquest Ajuntament compareix i
DIU:
Totes aquestes dades queden protegits en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, especialment de l’article 10 (‘El
responsable del fitxer i els que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades
de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les dades i en deure
guardar-los’).
1r.- EXPOSA: Que mitjançant resolució de _______________ de data ______________ va
ser atorgada llicència d’activitat __________________________ per a l’establiment/local
denominat
______________________________________________
situat
en
_____________________________________________________________.
2º- Que a data de la presentació de la present declaració la llicència està vigent, no haventse produït variació de cap aspecte relatiu a l’ocupació de via pública autoritzada inicialment, i que la mateixa compleix amb tots els requisits per a l’exercici de l’activitat.
3r.- Que de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent, EM COMPROMETO al manteniment de les condicions de seguretat, qualitat i ornament de la instal·lació de
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la qual sol·licito llicència, durant el període de temps inherent a aquest reconeixement,
sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que té atribuït aquest
Consell Insular de Formentera.
Destinatari: Àrea d’Activitats i Urbanisme/ Consell Insular de Formentera

Formentera,20 de març de 2012.
El Presidente,
Jaume Ferrer Ribas

—o—

Sección II - Consejos Insulares
Mallorca
Num. 6163
Modificación del decreto de Organización del Consell de
Mallorca
La presidenta del Consejo de Mallorca, día 15 de marzo de 2012, ha dictado el siguiente decreto:
«Hechos
Día 15 de julio de 2011 se dictó el decreto por el cual se regula la organización del Consejo de Mallorca, con corrección de errores materiales de día 19
de julio de 2011 (BOIB núm. 111, de día 21 de julio).
Día 10 d’octubre de 2011 se modifico este Decreto (BOIB núm. 159, de
día 22 d’octubre).
Durante la vigencia y aplicación de este Decreto se han detectado una
serie de aspectos que son susceptibles de una mejor interpretación y que resulta conveniente clarificar.
El apartado g) del articulo 6 del vigente Decreto de organización establece que es atribución del Departamento de Hacienda y Función Pública iniciar,
ordenar e instruir los expedientes de contratación, aprobar los proyectos de
obras y de servicios; presidir las mesas de contratación y realizar la devolución
de garantías y avales, todo esto respecto de todos los departamentos, excepto de
los que corresponden al Departamento de Urbanismo y Territorio y siempre que
la competencia no corresponda al Pleno del Consejo de Mallorca.
Por tanto, parece que estas atribuciones, respecto del Departamento de
Urbanismo y Territorio, en aquello que hace referencia a la Dirección Insular de
Carreteras, deberían corresponder al consejero ejecutivo o consejera ejecutiva
titular de este departamento, aunque no se ha hecho constar de manera expresa
dentro de las atribuciones que le corresponden.
Debe tenerse en cuenta que, en este caso, el Departamento dispone de un
servicio de contratación propio así como de Intervención Delegada.
Por otro lado, el artículo 244.3 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de contractos
del sector público establece que cuando el director facultativo considere necesario modificar un proyecto, ha de solicitar la autorización al órgano de contratación para iniciar el expediente.
Entendemos que esto hace que, actualmente, la tramitación de los expedientes la contratación de los cuales es competencia del Consejo Ejecutivo, se
retrasa innecesariamente.
En relación al Departamento de Cooperación Local, y atendiendo que la
denominación utilizada se considera más restrictiva que la expresión «Régimen
Local», que es la que utiliza actualmente el Estatuto de Autonomía, se considera conveniente corregirlo.
Fundamentos
En el articulo 20. 3 del Reglamento orgánico del Consejo de Mallorca,
aprobado por acuerdo del Pleno de día 2 de julio de 2001 (BOIB núm. 102, de
15 de agosto) y modificado por acuerdo del Pleno de día 8 de marzo de 2004
(BOIB núm. 38, de 16 de marzo), y día 28 de julio de 2008 (BOIB núm. 113, de
14 de agosto), se establece que, con carácter general, las atribuciones conferidas
a la Presidencia del Consejo de Mallorca por el articulo 9.2 de la Ley de consejos insulares que puedan ser objeto de desconcentración, las han de ejercer en
este régimen los consejeros ejecutivos. Los decretos de la Presidencia dictados
en materia de organización del Consejo de Mallorca han de contener ésta desconcentración a favor del titular de cada departamento.
Para ofrecer más claridad en la definición de las competencias en materia
de contratación y más eficacia y celeridad en la tramitación de los expedientes,
Por eso, en uso de las atribuciones conferidas por las disposiciones mencionadas, dicto el siguiente
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Decreto:
1. Modificar la redacción del articulo 5 del Decreto de Organización
vigente, referido a las atribuciones genéricas del Departamento de Urbanismo y
Territorio, para añadir el siguiente apartado:
r) Iniciar, ordenar e instruir los expedientes de contratación, aprobar los
proyectos de obras y de servicios; autorizar la dirección facultativa para iniciar
el expediente correspondiente a la modificación de proyectos, presidir las mesas
de contratación y realizar la devolución de garantías y avales. Todo ello respecto de todos los expedientes la tramitación de los cuales corresponda a la
Dirección Insular de Carreteras del Departamento de Urbanismo y Territorio, y
siempre que la competencia no corresponda al Pleno del Consejo de Mallorca.
2. Modificar la redacción del apartado g) del articulo 6 del Decreto de
Organización vigente, referido a las atribuciones genéricas del Departamento de
Hacienda y Función Pública, que quedará redactado en los términos siguientes:
g) Iniciar, ordenar e instruir los expedientes de contratación, aprobar los
proyectos de obras y de servicios; autorizar la dirección facultativa para iniciar
el expediente correspondiente a la modificación de proyectos, presidir las mesas
de contratación y realizar la devolución de garantías y avales. Todo ello respecto de todos los departamentos, exceptuando los que corresponden a la Dirección
Insular de Carreteras del Departamento de Urbanismo y Territorio y siempre que
la competencia no corresponda al Pleno del Consell de Mallorca.
3. Modificar la redacción del primer parágrafo del articulo 9 del Decreto
de Organización vigente, referido a las atribuciones genéricas del Departamento
de Cooperación Local, que quedará redactado en los términos siguientes:
«Las atribuciones del Departamento de Cooperación Local son las relativas al sector de la actividad administrativa propia del Departamento y a la materia de régimen local, que en la legislación vigente se asignan al Consejo de
Mallorca, y particularmente:»
4. Publicar este decreto en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, que
entrará en vigor el mismo día en que se publique.
5. Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que tenga lugar.»
Palma, 27 de marzo de 2012
El secretari general
Jeroni M. Mas Rigo

—o—

Menorca
Num. 6114
Información pública de la declaración de interés general para el
proyecto de instalación de una torre metereològica en la finca
Llimpet promovido por BOREAS TECNOLOGIA SL, en el termino municipal de Alaior (46 NUI 12601)
Conforme a lo que dispone el articulo 36.3 de la Ley 6/1997, del 8 de
julio, del suelo rústico de las Illes Balears, en mérito a las transferencias conferidas al Consell Insular de Menorca por la Ley 9/1990, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de urbanismo y habitabilidad, por el
presente queda sometido a información pública por periodo de veinte días el
siguiente expediente:
Declaración en suelo rústico: 46 NUI 12601
Término municipal: Alaior
Promotor: BOREAS TECNOLOGIA SL
Asunto: declaración de interés general para el proyecto de instalación de
una torre metereològica en la finca Llimpet
Las personas interesadas podrán examinar dicho expediente durante el
plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOIB, en las dependencias administrativas del Consell Insular de
Menorca, plaza de la Biosfera núm. 5, Maó (Menorca), y durante el mismo
plazo podrán efectuar las alegaciones que consideren pertinentes.
Maó, 22 de marzo de 2012
EL CONSEJERO EJECUTIVO DEL DEPARTAMENTO
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
Cristóbal Huguet Sintes
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