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ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT 

CAPITOL I. Disposicions generals. 

Article  1.  Fent  ús  de  les  competències  que  otorguen  els 
articles 45, C.E., 4.1 a) (Potestat reglamentària) i 25.2 
f) (Protecció del Medi Ambient), de la Llei Reguladora de 
les  Bases  de  Règim  Local,  7/1985,  de  2  d´abril, 
l´Ajuntament de Santa Eugènia aprova la present ordenança 
municipal de protecció del Medi Ambient, que té per objecte 
regular l´actuació de l´Administració Municipal en relació 
a les activitats privades que afectin els àmbits personals 
i  dels  béns  i  que  tenguin  transcèndència  en  l´aspecte 
públic i de convivència ciutadana, determinant els drets i 
deures  de  la  població  i  les  facultats  de  les  autoritats 
locals  en  relació  a  la  competència  municipal  i  als 
interessos generals del veïnat. 

Article  2.  Estaran  sotmesos  al  que  preceptua  aquesta 
Ordenança  totes  les  instal.lacions,  aparells, 
construccions, obres, mitjans de transport i, en general, 
tots els elements, serveis, activitats i comportaments que 
produeixen renous i vibracions, sons, fums, focs, etc., o 
que  suposin  una  contaminació  del  medi  ambient,  o  que 
suposin un atemptat contra la naturalesa, tant vegetal com 
animal  d´espècies  protegides,  o  suposin  destrucció 
d´edificis  catalogats  o  susceptibles  de  tenir  un  valor 
artístic  o  tradicional,  puguin  ocasionar  molèsties  o 
perillositat als veïns, o que modifiquin l’estat natural de 
l´ambient  circumdant,  sigui  quin  sigui  el  seu  titular, 
promotor  responsable  i  lloc  públic  o  privat,  obert  o 
tancat, en el qual s´originin. 

Article  3.  L’àmbit  territorial  d´aquesta  ordenança  es 
circumscriu al terme municipal de Santa Eugènia. 

Article  4.  Correspon  a  l´Ajuntament  de  Santa  Eugènia 
exercir el control del compliment de la present Ordenança, 
exigir  l’adopció  de  les  mesures  correctores  necessàries, 
assenyalar  limitacions,  ordenar  totes  les  inspeccions  que 
siguin  necessàries  i  aplicar  o  proposar,  si  s´escau,  les 
sancions  corresponents  en  cas  d´incomplirse  el  que  s’ha 
preceptuat.



Article  5.  Els  habitants  del  terme  municipal  tenen  els 
drets reconeguts per la legislació vigent i per la present 
Ordenança.  El  municipi,  dins  l’àmbit  de  les  seves 
competències,  vetlarà  especialment  pels  drets  dels  seus 
ciutadans  en  aquelles  matèries  pròpies  de  la  competència 
municipal, i també per qualsevol altre de legítim exercici 
per part de les entitats locals que es considerin d´interès 
general. 

Article 6. Tots els habitants del municipi s’atendran al 
compliment de les normes d´aquesta Ordenança. Igualment, la 
present ordenança serà de compliment obligatori en allò que 
resulti d´aplicació, per a qualsevol persona que es trobi 
en el municipi. 

Article  7.  L’actuació  personal  dins  l´àmbit  públic  i 
privat, per respecte a la normal convivència ciutadana, té 
com  a  límit  el  punt  a  partir  del  qual  es  puguin  produir 
pertorbacions o molèsties a tercers. 

Article 8. Són d´especial aplicació les  normes d´aquesta 
Ordenança  a  tota  manifestació  contrària  a  la  normal 
convivència  ciutadana  que  es  produeixi  dins  el  terme 
municipal, amb imputació de les responsabilitats directes i 
subsidiàries establertes a les Normes de dret comú. 

Quan  el  menyspreu  a  les  normes  de  convivència  i 
respecte, causat per les persones, sobrepassi els límits i 
l’àmbit d´aquesta Ordenança, es traspassarà l’assumpte a la 
jurisdicció competent. 

Article 9. Serà sancionable tota conducta o fet individual 
o col.lectiu que atempti contra les maneres, l’ordre i la 
urbanitat exigibles per a la convivència social i que pugui 
produir molèsties als ciutadans. 

CAPITOL II. NORMES DE CONVIVÈNCIA I DE PROTECCIÓ DEL MEDI 
AMBIENT 

SECCIO 1.ª. Neteja, deixalles i residus sòlids 

Aquesta secció té per objecte particular, dins el marc 
de  les  competències  municipals,  assegurar  la  necessària 
neteja pública, així com el tractament adequat dels residus 
sòlids,  per  tal  de  preservar  la  imatge  de  Santa  Eugènia, 
les  seves  condicions  de  salubritat  i  conservar  el  medi 
ambient adequat per al desenvolupament de la seva població. 

Article  10.  Constitueix  una  competència  reservada  a 
l´Ajuntament la prestació del servei de neteja viària.



Article  11.  El  servei  de  neteja  viària  es  prestarà  amb 
caràcter obligatori a: 

  Carrers, passatges i camins públics. 
  Parcs,  jardins,  zones  verdes  i  la  resta  d´espais 

lliures públics municipals. 
  Qualssevol altres espais i béns de domini i ús públic 

municipal. 

Article 12. 
1. S’entén per neteja viària la retirada de residus sòlids 
produïts per l´embrutament ordinari dels carrers i espais 
lliures  de  domini  i  ús  públic  descrits  a  l´article 
anterior, mitjançant el pla de treball que, en cada moment, 
i d´acord amb cada tipus d´espai es consideri més adequat i 
convenient. 
2.  El  titular  de  negocis  a  la  via  pública  i  aquells 
establiments que venen aliments o begudes, estan obligats a 
dotarlos de les papereres o elements necessaris per evitar 
l´abocament  de  papers  i  altres  residus  a  la  via  pública, 
concordància  amb  el  mobiliari  urbà,  com  també  netejar 
diàriament la zona que dóna davant el negoci o local. 

Article 13. 
1. Els propietaris o encarregats d´habitatges o edificis de 
qualsevol naturalesa on es realitzi càrrega i descàrrega de 
gènere,  sigui  de  la  classe  que  sigui,  si  l´aboquen 
totalment o parcialment a la via pública o a les voravies, 
estan obligats a recollir les deixalles i agranar el carrer 
per  tota  l´extensió  que  s´hagués  embrutat,  immediatament 
després d´acabar la càrrega o descàrrega. 
Els  propietaris  o  moradors  d´edificis  i  terrenys  estan 
obligats  a  podar  les  branques  dels  arbres  i  plantes  que 
ocupin la voravia o via pública i que molestin el trànsit 
normal  dels  vianants  o  vehicles.  Si  no  atenguessin  el 
requeriment  de  l´Administració  Municipal,  l´Ajuntament 
podrà esporgarlos a costa de l´interessat. 
2.  “Residus  urbans  o  municipals”:  els  generats  en  els 
domicilis  particulars,  comerços,  oficines  i  serveis,  així 
com  tots  aquells  que  no  tenguin  la  qualificació  de 
perillosos i que per la seva naturalesa o composició puguin 
asimilarse  als  produïts  en  els  anteriors  llocs  o 
activitats. 
Tendran  també  la  consideració  de  residus  urbans  els 
següents: 
Residus  procedents  de  la  neteja  de  vies  públiques,  zones 
verdes, àrees recreatives i platges. 
Animals domèstics morts, així com mobles, estris i vehicles 
abandonats. 

Article  14.  Quan  s´otorgui  per  mitjà  de  llicència, 
concessió  o  una  altra  d’autorització  administrativa,  l´ús



privatiu  de  zones  de  les  vies  i  espais  públics  per  a  la 
realització  de  qualsevol  tipus  d´activitat,  l’òrgan 
municipal competent per a l’otorgament obligarà el titular 
d´aquella a assumir, a compte i càrrec seu, la neteja de la 
zona o espai ocupat i de la seva àrea d´influència, en la 
forma que es determini en cada cas. 

Article  15.  La  totalitat  dels  residents  i  transeünts  de 
Santa  Eugènia  estan  obligats  a  prevenir  i  evitar 
l´embrutament del poble, d’acord amb el que preveu aquesta 
Ordenança  i  les  disposicions  que  la  Batlia  que  la 
despleguen. 

Article  16.  L’Ajuntament  potenciarà  i  afavorirà  les 
accions  que,  en  matèria  de  neteja  pública  col.lectiva 
desenvolupi  la  iniciativa  privada,  fomentant  les  accions 
que  tendeixin  a  incrementar  la  qualitat  de  vida  i  la 
protecció de l´entorn mediambiental. 

Article 17. Queda prohibit: 
1.  Abocar  a  les  vies  i  espais  públics  tot  tipus  de 
deixables com ara: llosques, mastegables, clovelles, papers 
i deixalles semblants. Els qui se’n vulguin desprendre els 
depositaran  a  les  papereres  i  altres  recipients  per  a 
deixalles instal.lats a tal efecte. 
2. Escopir, defecar o orinar a les vies i espais públics. 
3.  Espolsar  estores,  robes  i  ormejos  domèstics,  des  de 
balcons o buits oberts a façanes sobre les vies i espais 
lliures  públics  o  tirar  des  d´aquests  qualsevol  tipus  de 
deixalla, residu sòlid o l´liquid. Aquesta prohibició també 
afectarà els qui efectuïn les dites operacions des de les 
plantes baixes o a la mateixa via o espai lliure públic. 
4.  L’abocament  o  el  degoteig  de  líquids  damunt  la  via 
pública produïda pel reg de plantes, neteja de terrasses i 
balcons  o  els  desguassos  d´aparells  de  refrigeració, 
climatització o extracció d´aire viciat. 
5.  Buidar i evacuar aigua bruta  damunt les vies i espais 
lliures públics. 
6.  Queda  prohibit  que  a  les  vies  públiques,  camins, 
carrers,  carreteres,  ni  als  seus  marges,  es  tirin  o 
depositin fems, escombraries, animals morts, malesa, runes, 
mobles ni res semblant. 
Els  propietaris  de  solars  o  terrenys  de  propietat 
particular  cuidaran  i  evitaran  que  es  tirin  o  depositin 
fems,  escombraries,  animals  morts,  fullaca,  mobles, 
electrodomèstics, runes, deixalles… quan la seva existència 
pugui atemptar en qualsevol forma contra el medi ambient. 
Serà responsabilitat del propietari la seva neteja. 
7.  Tirar  cap  a  l´exterior,  damunt  les  vies  i  espais 
públics,  residus  procedents  de  l´agranat  o  neteja  dels 
habitatges, comerços, edificis, recintes i altres locals.



Article  18.  El  públic  en  general  i  els  usuaris  de 
papereres  o  altres  recipients  similars  per  al  depòsit  de 
deixalles,  ubicats  a  les  vies  i  espais  lliures  públics, 
s´abstindran  de  tota  manipulació  sobre  aquests,  com  ara 
desplaçarlos, buidarlos, arrabassarlos o qualsevol altre 
acte que en deteriori la imatge, els inutilitzi o redueixi 
de manera anormal l´ús a què estan destinats. 

Article 19. Queda prohibit rentar els vehicles a les vies 
i els espais lliures públics. 

Article 20. En relació a les activitats publicitàries, es 
prohibeix: 

1.  Col.locar  cartells  i  adhesius  fora  dels  llocs  que 
hagi establert l´Ajuntament amb caràcter general o en 
l´autorització administrativa corresponent. 

2.  Pintar  sobre  elements  estructurals,  calçades, 
voravies, mobiliari urbà, murs,  parets i façanes,  i 
altres superfícies visibles des de les vies o espais 
lliures públics. 

A  l’efecte  del  present  article  seran  responsables 
d´haver embrutat mitjançant activitats no autoritzades, la 
persona  o  empresa  que  ho  hagin  fet  i  les  empreses  o 
entitats que es beneficiïn de l´activitat promocional. 

3.  Esqueixar,  arrancar  i/o  tirar  a  les  vies  o  espais 
lliures públics cartells, anuncis, pancartes o altres 
elements de publicitat estàtica. 

Article  21.  Es  prohibeix  l´abandó,  l´abocament  o  el 
dipòsit  de  qualsevol  objecte,  material,  residu,  etc., 
abandonar vehicles i altres objectes que molestin o puguin 
embrutar  la  via  pública,  a  les  vies  i  espais  lliures 
públics, a solars, descampats, i qualsevol altres finques 
de  propietat  privada.  Els  responsables  d´aquestes 
actuacions,  a  càrrec  seu,  hauran  de  retirarlos  i 
dipositarlos en abocadors autoritzats. 
Els propietaris de solars i terrenys hauran de mantenirlos 
lliures  de  deixalles  i  residus,  en  condicions  d’higiene, 
salubritat, seguretat i ornament públic. 

Article 22. Cap tipus de residu no podrà ser evacuat per 
la  xarxa  de  clavegueram,  fins  i  tot  en  el  supòsit  que 
s’hagi triturat prèviament i/o liquat. 

Article 23. 
1. Els residus domiciliaris, un cop deixats en els punts de 
dipòsit, tant si estan en contenidors com fora d´aquests, 
no poden ser manipulats per persones alienes al servei de 
recollida. 
2. Es consideran residus no domiciliaris:



a)  Els  residus  o  les  cendres  industrials  de  fàbriques, 
tallers  i  magatzems,  i  les  cendres  provinents  de 
calefaccions centrals. 
b) Les runes provinents d´obres. 
c)  Les  deixalles  d´escorxadors,  mercats,  laboratoris  i 
altres establiments similars. 
d) Els fems de quadres, estables i corrals. 
e) Els animals morts. 
f)  Les  restes  de  mobiliari,  jardineria  i  l´esporgada 
d´arbres i d´altres elements similars. 

Article  24.  La  recollida  de  residus  serà  realitzada  per 
l´empresa que designi la Mancomunitat del Pla de Mallorca, 
sense  que  cap  altra  persona,  física  o  jurídica,  no  pugui 
dedicarse a la recollida i l´aprofitament de deixalles i 
residus, llevat d´expressa autorització per ferho de les 
autoritats competents. 

Article  25.  La  prestació  del  servei  de  recollida  de 
residus comporta el pagament de les corresponents tarifes. 

A l’efecte de pagament de les corresponents tarifes es 
considera que es presta el servei de recollida de residus 
municipals quan existeix un punt de recollida situat a una 
distància igual o inferior a 100 metres del portal a la via 
pública de l’usuari, independentment que aquest faci o no 
ús del servei. 

L´Ajuntament,  així  mateix,  podrà  aplicar  tarifes  per 
recollida de residus als propietaris de cases i/o casetes 
ubicades a la zona rústica, entenent que poden fer ús dels 
contenidors situats devora camins i carreteres. 

Article 26. Els residus sòlids que per la seva naturalesa, 
característiques,  propietaris,  qualitat  i/o  quantitat  no 
representin  dificultats  especials  per  a  la  seva  normal 
recollida  amb  els  mitjans  humans  i  materials  usuals 
disponibles del servei, o risc per a les persones, el medi 
ambient  i/o  els  mitjans  mecànics  que  utilitzi  el  servei, 
hauran  de  ser  dipositats  pels  usuaris  en  els  punts  de 
dipòsit amb subjecció a les normes següents: 
a)  Les  deixalles  i  residus,  tant  si  s´aboquen  dins 
contenidors  com  no,  s´hauran  de  dipositar  en  bosses 
tancades i de resistència suficient perquè no es rompin. 
b) El dipòsit de les bosses de deixalles es farà entre les 
20 i les 22 hores, tant si es col.loquen a les voravies com 
dins els contenidors. 
c)  Mai  no  es  dipositaran  en  els  contenidors  objectes 
metàl.lics  (com  estufes,  neveres,  cuines,  termos,  etc) 
mobles,  fusta  ni  altres  objectes  que  puguin  avariar  el 
sistema de compressió dels vehicles de recollida. 
d) L’usuari del contenidor està obligat a tancarne la tapa 
després de l´abocament.



e)  Els  usuaris  del  servei  podran  dipositar  les  bosses  de 
fems dins poals homologats, amb anses, de fàcil maneig per 
a la descàrrega i amb un pes no superior a 50 kg. En cas de 
tenir cadenes, aquestes disposaran d´una longitud suficient 
i de poc pes, per tal de facilitar la descàrrega al camió. 
A  cada  poal  només  s’hi  depositaran  les  agranadures  que 
permeti  la  seva  capacitat  perquè  així  es  pugui  tancar 
perfectament. 
Les  operacions  de  conservació  de  la  neteja  que  exigeixen 
els poals i contenidors particulars s´hauran de dur a terme 
pels  mateixos  propietaris,  pels  empleats  de  les  finques 
urbanes  o  per  les  persones  que  designi  la  propietat  dels 
edificis públics o privats. 
L´incompliment  d´aquestes  obligacions  serà  sancionada  amb 
multes diàries fins que els recipients es trobin nets. 

Article  27.  Els  usuaris  que  desitgin  desprendre’s  de 
mobles, béns i objectes inútils podran ferho a través del 
servei, que els recollirà, transportarà i eliminarà. 

Perquè  el  propietari  o  posseïdor  de  mobles,  béns  i/o 
objectes inútils domiciliaris puguin fer ús del servei de 
recollida ho hauran de comunicar prèviament a l’Ajuntament, 
proporcionant  la  informació  completa  sobre  el  seu  volum, 
quantitat i característiques. 

Article  28.  L’Ajuntament  de  Santa  Eugènia  fomentarà  les 
experiències i activitats en matèria de recollida selectiva 
que  considera  convenients.  A  l’efecte  d’aquesta  recollida 
selectiva podrà establir els següents serveis: 

a) Recollida de vidre. 
b) Recollida de paper i cartró. 
c) Recollida de piles. 
d) Recollida d´olis. 
e) Altres. 

Article  29.  Els  contenidors  col.locats  al  “PARC  VERD” 
quedaran  reservats  exclusivament  per  a  la  prestació  del 
servei corresponent, i no s´hi podran dipositar materials 
diferents dels consignats expressament en cada cas. 
Els embalatges de cartó, diaris, i paper en general hauran 
de  dipositarse  en  els  contenidors  especials  habilitats; 
els recipients de vidre es depositaran dins els contenidors 
especials  per  vidres;  les  anomenades  “piles  de  botó”  es 
deposiran  dins  els  petits  contenidors  habilitats  en  els 
establiments comercials dels terme i en el propi Ajuntament 
i  Punts  Verds,  en  els  quals  dins  els  respectius 
contenidors,  es  depositaran  de  manera  selectiva  les 
distintes deixalles anomenades abans.



SECCIÓ  2.ª.  Contra  la  contaminació  per  renous  i 
vibracions. 

Aquesta  secció  té  per  objecte,  dins  el  marc  de  les 
competències  municipals,  prevenir,  vigilar  i  corregir  la 
contaminació  acústica  del  medi  ambient  ocasionada  per 
renous i vibracions imputables a qualsevol causa. 

Article 30. La producció de renous a la via pública, a les 
zones de pública convivència i en els espais privats, tant 
si  són  tancats  com  oberts,  s’haurà  de  mantenir  en  els 
límits que exigeix aquesta Ordenança. 

La  prescripció  establerta  al  paràgraf  anterior  es 
refereix a renous produïts a qualsevol hora per: 

• El to excessivament alt de la veu humana o l´activitat 
directa de les persones. 

• Els sons produïts pels diversos animals domèstics. 
• Els aparells o instruments musicals. 
• Els electrodomèstics i aparells d´aire condicionat. 
• Qualssevol  altres  aparells  o  artefactes  susceptibles 

de produir renous superiors als límits establerts en 
aquesta Ordenança. 

Article 31. Els renous, les veus, la música i altres fonts 
sonores de qualsevol naturalesa, s’hauran d’atendre a les 
següents normes: 

1.  En  els  edificis  destinats  a  habitatges:  no  podran 
transcendir  a  la  via  pública  ni  a  la  comunitat 
veïnal,  especialment  durant  les  hores  de  descans 
nocturn.  L’horari  nocturn  és  l’espai  de  temps 
comprès entre les 22 i les 8 hores de l´endemà. 

2.  En  els  locals  d’espargiment  públic  o  d´esbarjo 
(bars,  cafès,  restaurants,  pubs  i  d´altres): 
s’adoptaran  les  mesures  d’insonorització  que 
calguin, per no pertorbar la pau dels  veïns.  No  es 
permet  l´existència  d’altaveus  o  dispositius  de 
reproducció sonora a la via pública. 

3.  En les llocs d´ús públic (carrers, places, jardins, 
etc.): Es necessitarà la prèvia llicència municipal 
per  realitzar  balls,  revetles  o  altres  actes 
similars. 

4.  Altres activitats: 

a) Amb  caràcter  general,  es  prohibeix  la 
utilització  de  tot  dispositiu  sonor  amb 
finalitats  de  propaganda,  reclams,  avisos, 
distraccions  i  anàlegs,  els  nivells  dels  quals 
excedeixin dels assenyalats en la normativa. En 
tot  cas,  hauran  de  comptar  amb  la  preceptiva 
llicència municipal.



b) El receptor de ràdio i televisió, i, en general 
tots  els  aparells  reproductors  de  sons,  tant  a 
domicilis  particulars  com  a  establiments  de 
qualsevol naturalesa, s´instal.laran i regularan 
de  tal  forma  que  el  nivell  sonor  transmès  als 
habitatges, locals afrontats o a l´exterior, no 
excedeixi del màxim autoritzat. 

c) Qualsevol  altra  activitat  o  comportament 
singular  o  col.lectiu  no  comprès  en  els 
anteriors apartats, que comporti una pertorbació 
per renous, sons o vibracions al veïnat, i, que 
sigui  evitable  amb  l’observança  d´una  conducta 
cívica  normal,  s´entendran  sotmesos  al  règim 
sancionador d´aquesta ordenança. 

Article  32.  No  podrà  pertorbarse  el  descans  i  la 
tranquil.litat  dels  veïns  mitjançant  càntics  o  altercats, 
ni proferintse crits o veus utilitzant elements sonors en 
tons estridents o volums excessius o molests. 

Article 33. Es prohibeix disparar cartutxos de foguejament 
i  foc  real  dins  els  nuclis  urbans  en  llocs  que  puguin 
presentar  un  perill  pels  habitants  de  les  vivendes  de 
devora.  No  disparar  cartutxos  de  foguejament  i  foc  real 
fora dels nuclis urbans, així com coets, petards, traques, 
bolles explosives,  castells de focs artificials i altres 
de similars sense permés previ de la Batlia. L’autorització 
que doni el batle per a la tirada de coets, traques, focs 
artificials, etc. expressarà el lloc o llocs on podrà dur 
se a terme, així com les mesures de prevenció de sinestres 
i  desgràcies  personals  que  els  organitzadors  de  l´acta 
hauran d´adoptar. 

Article  34.  Es  competència  municipal  la  comprovació  de 
totes les alteracions que es puguin produir a la comunitat 
per renous de qualsevol classe i la subsegüent sanció quan 
s´infringeixin  les  normes  d´aquesta  Ordenança,  sense 
perjudici de les facultats sancionadores establertes en la 
legislació especial que reguli aquesta matèria. 

Com  a  mesura  cautelar  al  procediment  sancionador,  la 
Batlia  podrà  ordenar  el  precintatge  cautelar  de  les 
màquines,  aparells  de  qualsevol  classe,  vehicles,  etc. 
productors dels renous o vibracions. 

Article  35.  La  Batlia,  amb  motiu  de  festivitats 
tradicionals,  esdeveniments  polítics,  religiosos  i 
similars,  actes  d´especial  projecció  oficial,  cultural, 
recreativa  o  d’altra  natura,  i  sempre  que  no  tenguin 
finalitat  lucrativa,  després  de  la  petició,  podrà 
dispensar, amb caràcter temporal, del compliment d´alguna o 
algunes  de  les  limitacions  establertes  en  aquesta



Ordenança,  fixantne  d´altres  atenent  les  circumstàncies 
concorrents. Haurà d’assenyalar, en tots els casos, horari 
i termini. 

Article  36.  Els  projectes  de  sol.licitud  de  llicència 
municipal  d´obres  o  activitats  hauran  d´anar  acompanyats 
d´un estudi justificatiu de les mesures correctores per a 
la notransmissió de renous i vibracions. 

Article  37.  Tot  vehicle  de  tracció  mecànica  haurà  de 
circular amb les degudes condicions de bon funcionament de 
motor,  transmissió,  carrosseria  i  altres  elements  capaços 
de produir renous, vibracions i especialment haurà de tenir 
en condicions el dispositiu silenciador de gasos de fuga, 
amb  la  finalitat  que  el  nivell  sonor  o  el  d´emissió  de 
gasos contaminants produïts pel vehicle en circular o amb 
el  motor  en  marxa,  no  excedeixi  dels  límits  legalment 
establerts. 

Article  38.  Es  prohibeix  la  circulació  de  vehicles  amb 
motor amb l´anomenat escapament lliure o amb silenciadors 
no eficaços, incomplets, inadequats, deteriorats o amb tubs 
ressonants. 

Article 39. Per a la valoració dels nivells de sonoritat i 
vibració  que  estableix  la  present  Ordenança  s´atendrà  al 
Decret  20/1987  de  la  Comunitat  Autònoma  de  les  Illes 
Balears. 

SECCIO 3.ª. ANIMALS DE COMPANYIA 

Article 40. La tinença d’animals de companyia a vivendes 
urbanes queda condicionada a les circumstàncies higièniques 
òptimes  del  seu  allotjament,  a  l´absència  de  riscs  en 
l’aspecte sanitari i a la inexistència de molèsties per als 
veïns. 

Article 41. Els cans que haguin de romandre la major part 
del  dia  als  espais  exteriors  de  les  vivendes,  disposaran 
d´un  habitacle  en  què  puguin  arrecerarse  de  les 
inclemències del temps. 

Article  42.  Els  propietaris  o  posseïdors  d´animals  de 
companyia adoptaran les mesures necessàries perquè aquests 
animals  no  puguin  accedir  lliurement  sense  esserhi 
conduïts, a les vies i espais lliures públics o propietats 
privades, o a les persones que hi circulen. 

Article 43. Els propietaris o posseïdors de cans i altres 
animals  domèstics  seran  responsables  de  la  contaminació



sonora  ambiental  que  es  produeix  com  a  conseqüència  dels 
lladrucs, udols, meulos, etc. 

Article  44.  Respecte  als  sons,  cants  i  crits  d´animals 
domèstics, es prohibeix, de les 10 de la nit i fins a les 8 
del  matí,  deixarlos  en  els  patis,  terrasses,  galeries  i 
balcons a fi de no destorbar el descans dels veïns. Fora 
d´aquest  horari,  hauran  d´esser  retirats  pels  seus 
propietaris o encarregats quan de manera evident ocasionin 
molèsties  als  altres  ocupants  de  l´edifici  o  edificis 
veïns. 

Article 45. Els posseïdors de cans hauran de censarlos a 
l´Ajuntament.  L’animal  durà  necessàriament  la  seva 
identificació censal de forma permanent. 

Article 46. Es prohibeix tenir cans solts i sense control 
per part del propietari pels danys que puguin produir als 
ramats d´ovelles o altres animals domèstics. El propietari 
de ca serà responsable dels danys que puguin ocasionar i es 
trobarà subjecte a la corresponent sanció. 

Article  47.  Els  animals  domèstics  hauran  de  durse 
subjectes  mitjançant  corretges  o  cadenes  que  permetin  el 
seu fàcil control i, si per la  seva tendència a mossegar 
poden produir perill a terceres persones, aniran proveïts 
de morral. 

Article  48.  Està  prohibit  abandonar  els  excrements  que 
puguin  produir  els  cans  i  d’altres  animals  a  les  vies  i 
espais públics i privats de concurrència pública. Els seus 
propietaris  o  encarregats,  considerats  en  tot  moment 
responsables de la infracció, hauran de procedir a la seva 
immediata  recollida,  mitjançant  artilugis  adequats,  i 
dipositarlos  en  els  contenidors  o  recipients  de  residus 
sòlids. 

Article  49.  Per  raons  higièniques  i  sanitàries,  es 
prohibeix  l’entrada  de  cans,  moixos  o  qualsevol  altre 
animal  domèstic  o  domesticat  en  els  locals  públics, 
d´espectacles, esportius o culturals, excepte els propis de 
qualsevol esdeveniment públic, i que són necessaris perquè 
aquest  es  produeixi  (sempre  amb  l’autorització  municipal 
corresponent). També queda prohibida la seva circulació i 
permanència  a  la  piscina  pública  durant  la  temporada  de 
banys.  S’exceptuen  únicament  els  cans  dels  invidents  que 
realitzen la funció de guies. 

Article 50. Els animals que es trobin amollats o perduts a 
les vies públiques seran recollits pel servei municipal i 
entregats  a  una  entitat  protectora  d´animals  abandonats.



Els  propietaris  se’n  faran  càrrec  dels  costos  de 
manteniment  o  manutenció,  la  taxa  establerta  i  la  multa 
corresponent. 

SECCIÓ 4.ª US DEL CLAVEGUERAM 

Article 51. Pel que fa a aquesta Ordenança es considerarà: 
instal.acions  que  al  subsòl  de  la  població  serveix  per  a 
l´evacuació de les aigües residuals. 

  Com a Presa: el conducte soterrani instal.lat sota la 
via pública que serveix per a transportar les aigües 
residuals  des  d´un  edifici  fins  a  la  claveguera 
pública. 

  Com  a  Estació  Depuradora:  la  instal.lació  on  se 
sotmeten  les  aigües  residuals  a  un  tractament  de 
depuració física, biològica i química que en permeti 
una posterior reutilització per a diversos fins. 

Article 52. Els edificis existents o que es construeixin a 
finques  amb  façanes  davant  les  quals  hi  hagi  clavegueram 
sanitari  públic,  hi  hauran  de  fer  desguassar  les  seves 
aigües residuals a través de la corresponent presa, sempre 
que aquestes aigües tenguin les condicions físicoquímiques 
exigides en aquesta ordenança. 

Article  53.  Amb  caràcter  general,  queda  prohibit  vessar 
directament o indirecta a la xarxa de clavegueram: 

a) Aigües pluvials de qualsevol procedència. 
b) Qualsevol  sòlid,  líquid  o  gas  tòxic  o  verinós,  sia 

pur o mesclat amb d’altres residus, en una quantitat 
que  pugui  constituir  un  perill  per  al  personal 
encarregat de la conservació de la xarxa o ocasionar 
alguna molèstia pública. 

c) Qualsevol  producte  que  tengui  alguna  propietat 
corrosiva  o  que  resulti,  en  alguna  forma  especial, 
perjudicial  per  als  materials  amb  què  és  construïda 
la xarxa de clavegueram i per a l’equip encarregat de 
la conservació. 

d) Substàncies  sòlides  o  viscoses  en  unes  quantitats  o 
mesures  que  puguin  causar  una  obstrucció  en  el 
corrent  de  les  aigües  a  les  clavegueres  o 
obstaculitzar els treballs de conservació i neteja de 
la  xarxa  de  clavegueram,  com  cendra,  carbonissa, 
arena,  fang,  palla,  burballes,  metall,  vidre, 
pedaços,  plomes,  quitrà,  plàstics,  fusta,  fems, 
deixalles d´animals, pèl, peces de vaixella, envasos 
de  paper  i  d’altres  elements,  sien  sencers  o 
triturats. 

e) Qualsevol substància que inhibeixi el procés biològic 
de depuració que s’efectua a l´estació depuradora.



f) Qualsevol substància nociva per a la persona o per a 
la flora i la fauna, que no sigui neutralitzable en 
un tractament biològic de depuració. 

g) Qualsevol  substància  inclosa  en  l’Annex  2  del 
Reglament  d´Activitats  Molestes,  Insalubres,  Nocives 
i Perilloses de 30 de novembre de 1961. 

Article  54.  Els  pous  negres  destinats  a  recollir  les 
aigües  brutes  i  matèries  fecals  de  les  cases  estan 
prohibits en caràcter general, per constituir un perill de 
contaminació  del  subsòl  i  un  risc  per  a  la  salubritat 
pública, en els nuclis on existeix clavegueram. 

Article 55. Excepcionalment, les fosses sèptiques  que es 
construeixin respectaran íntegrament les normes sanitàries 
i les ordenances urbanístiques en vigor. 

Article  56.  La  neteja  i  buidatge  de  fosses  sèptiques  o 
pous  negres  haurà  de  ferse  mitjançant  vehicles  adaptats 
específicament a aquest menester. 

Article  57.  Queda  prohibit  l´abocament  directe,  dinsla 
xarxa,  de  les  aigües  residuals  procedents  de  les  fosses 
sèptiques, sense passar per la corresponent presa. 

SECCIÓ 5.ª ALTRES DE CARACTER DIVERS 

Article  58.  Tots  els  veïns  del  municipi  i  visitants 
respectaran els arbres i les instal.lacions complementàries 
tals  com  reixats,  proteccions,  fanals,tanques,  papereres, 
senyals de trànsit, mobiliari urbà i altres objectes usats 
per  l´embelliment,  la  utilitat  o  la  conservació  de 
passeigs,  carrers,  parcs  o  jardins,  i  s´abstendran  de 
qualsevol  acte  que  puguin  produirlos  danys  o  que  puguin 
enlletgirlos i embrutarlos. 

Article  59.  Està  prohibit  sacsar  o  arrancar  els  arbres, 
tallar branques i fulles, gravar o raspas la seva escorxa, 
abocar  aigües  brutes  o  materials  perjudicials  a  les 
proximitats dels arbres i plantes existents en els carrers 
i parcs públics, tirar papers, enderrocs o residus, i també 
utilitzar  l´arbre  com  a  suport  d´instal.lacions  per  a 
anuncis o cossos estranys sense autorització pertinent. 

Article  60.  Està  especialment  prohibit  en  els  parcs, 
jardins, vies públiques i altres llocs de domini públic: 

a) Passar per damunt de les plantes. 
b) Pujar als arbres. 
c) Perjudicar,  de  qualsevol  manera,  els  arbres  i  les 

plantes. 
d) Collir plantes, flors i fruits.



e) Caçar o matar ocells. 
f) Tirar papers o deixalles i embrutar el recinte o via 

de la manera que sigui. 
g) Jugar  a  la  pilota  o  jocs  similars  que  puguin 

ocasionar molèsties. 
h) Circular  per  les  voravies  amb  moto,  motorets, 

bicicletes, monopatins, etc. 

Article  61.  Està  prohibit  exercir  qualsevol  tipus 
d´indústria  o  de  comerç  dins  el  recinte  dels  jardins, 
parcs,  o  vies  públiques,  llevat  dels  casos  d´especial 
autorització municipal. 

Article 62. A l’efecte de garantir la seguretat als llocs 
públics,  a  més  de  les  normes  del  Reglament  d´activitats 
molestes, insalubres, nocives i perilloses, els pubs, cafès 
i  altres  similars,  industrials,  comercials  i  d’esbarjo, 
hauran de complir el que preceptua la legislació especial 
que els regula, tant en el moment de la seva instal.lació 
com en el moment del seu posterior funcionament. 

Article  63.  Els  propietaris  o  titulars  d’establiments 
públics,  en  especial  bars,  pubs  i  similars,  seran 
responsables  del  bon  ordre  dins  el  seu  establiment.  A 
aquests efectes estan obligats a: 

a)  No  facilitar  o  subministrar  menjar  o  begudes  de 
qualsevol classe fora de l’àmbit de l´establiment i 
s’entén  per  àmbit  d’establiment  l’interior  del 
local,  i,  si  s´escau,  la  seva  terrassa.  Sols  es 
podrà usar la voravia, la via pública o els espais 
públics  en  els  casos  d´existència  de  llicència 
municipal per a la utilització privativa de zones de 
domini públic. 

b)  Evitar que els clients surtin a la via pública o a 
la  zona  pública  d’utilització  privativa  portant 
tassons i/o botelles. 

Article  64.  Els  propietaris  o  moradors  d´edificis  i 
terrenys estan obligats a podar les branques que ocupin la 
voravia o via pública i que molestin el trànsit normal dels 
vianants  o  vehicles.  Si  no  atenguessin  el  requeriment  de 
l’Administració Municipal, l´Ajuntament podrà esporgarlos 
a costa dels interessats. 

Article  65.  Es  prohibeix  prendre  focs  dins  solars  i 
finques rústiques, així com en zones o espais especialment 
protegits  que  puguin  provocar  incendis  difícils  de 
controlar.  En  tot  cas  s’estarà  al  disposat  del  Decret 
autonòmic 101/1993, de 10 de setembre.



Article 66. En aquelles activitats productores de fums i/o 
males  olors,  quan  siguin  regulades  per  la  legislació 
especial  d´activitats  molestes,  insalubres,  nocives  i 
perilloses, estaran a resultes de les mesures correctores 
que s’hagin assenyalat o puguin assenyalarse si s´escau. 

Les  vaqueries,  estables,  quadres  i  corrals  de  ramat  i 
aus  no  podran  produir  renous,  olors  o  altres  factors  que 
puguin causar molèsties i perjudicis a les persones. 

Article 67. No es podran autoritzar instal.lacions de les 
quals  emanin  fums,  olors  o  vapors  directament  a  la  via 
pública,  per  la  línea  de  la  façana  o  dels  patis  comuns. 
S’hauran de conduir per xemeneies. 

Article 68. Respecte a la realització dels treballs a les 
obres, els particulars i les institucions hauran d´adoptar 
les següents mesures: 

a)  Les obres hauran d’estar perfectament senyalitzades, 
tant  de  dia  com  de  nit,  i  degudament  tancades 
frontalment i longitudinalment, mitjançant tanques i 
altres elements similars, per tal d’evitar tot tipus 
de  contaminació  del  medi  ambient  circumdant,  i  de 
manera que es garanteixi la seguretat dels vianants 
i  vehicles  que  circulin  per  la  zona.  Quan  sigui 
necessari,  es  col.locaran  els  discs  indicadors 
reglamentaris. 

b)  La senyalització nocturna es reforçarà amb fanals o 
làmpares  elèctriques  roges,  grogues,  i/o  cons  o 
altres  elements  senyalitzadors  dotats  de  llum 
intermitent del mateix color. 

Article 69. L’aigua és un dels béns més apreciats i també 
de cada dia més escàs, per tant, es fa necessari emprarla 
de forma racional tant per ús domèstic com per regatge. El 
malbaratament de l´aigua podrà esser sancionat. 

CAPITOL III 

INFRACCIONS I SANCIONS 

Article 70. Constitueix infracció a aquesta Ordenança tota 
acció o omissió que contravingui o deixi sense compliment 
qualsevol de les seves disposicions. 

Article  71.  Article  71.  Les  infraccions  que,  per  llur 
natura,  repercussió  o  efectes,  resultin  expressament



tipificades per normes reguladores de la sanitat, defensa 
dels  consumidors  i  usuaris,  de  l´ordenament  urbanístic, 
residus  sòlids  urbans  i  la  resta  de  legislació  sectorial 
aplicable en cada moment seran sancionades, per l´autoritat 
que  pertoqui  i  previs  els  procediments  corresponents, 
d´acord amb el que resulti de la dita normativa. 
Quan  la  infracció  denunciada  o  advertida  es  trobi 
expressament  penada  en  la  llei  o  ordenança  especifiques 
aprovades  per  l´Ajuntament,  s´aplicarà  el  que  disposi  el 
precepte que reguli el cas. 
Les  infraccions  al  que  estableix  la  present  Ordenança, 
llevat  del  supòsit  anterior,  se  sancionaran  amb  multa 
variable dins els limits que assenyali la legislació local 
aplicable a aquesta matèria. 
De  no  ferse  efectiu  el  pagament  de  les  multes  dins  el 
termini assenyalat per a la seva exacció, es procedirà per 
la via de constrenyiment. 
Contra  les  multes  que  imposi  la  Batlia  o  la  Comissió  de 
Govern,  els  interessats  podran  posar  els  recursos  que 
autoritza la legislació vigent. 
El procediment sancionador per a la imposició de sancions 
com a conseqüència de les infraccions d´aquesta Ordenança 
serà  el  regulat  en  els  articles  134  a  138  de  la  Llei 
30/1992,  de  26  de  novembre  de  Règim  Jurídic  de  les 
Administracions  Públiques  i  del  Procediment  Administratiu 
Comú  i  al  Reial  Decret  1398/1993,  de  4  d´agost,  pel  que 
s´aprova el Reglament del procediment per a l´exercici de 
la potestat sancionadora. 

Article 72. Les infraccions que no quedin compreses en el 
que  es  disposa  a  l´article  anterior  seran  corregides  pel 
batle  amb  la  sanció  de  150,25  €,  o  el  que  disposi  la 
legislació vigent en el moment. 
En  tot  cas,  i  dintre  de  les  limitacions  i  garanties  de 
procediment ja determinades per aquesta Ordenança i el seu 
marc normatiu, s´imposaran les següents sancions: 
+ 601 euros per aquestes persones que depositin enderrocs, 
mobles o qualsevol altre tipus de residus voluminosos fora 
dels Parcs Verds o de l’àmbit de recollida corresponent i 
dies corresponents. 
+  150,25  euros  per  aquelles  persones  que  utilitzin  de 
manera incorrecta els diversos contenidors dels Parcs Verds 
o depositin els residus en aquests, fora dels mateixos. 
+ 150,25 euros per aquelles persones que depositin els fems 
fora de l´horari de recollida. 

Article  73.  S’entén  que  hi  ha  reincidència  quan 
l’infractor  ha  estat  sancionat  per  raó  d’haver  comés  més 
d´una  infracció  de  la  mateixa  natura  dins  el  període  de 
l’any immediatament anterior.



Article  74.  D’acord  amb  el  que  disposa  l’article  19  del 
Decret Balear 20/1987, per a la protecció del medi ambient 
contra la contaminació per emissió de renous i vibracions, 
correspon al batle la imposició de sancions quan la quantia 
màxima  no  excedeixi  de  601,01  euros.  Si  supera  aquesta 
quantia, la imposició correspondrà al director general de 
Medi  Ambient  de  la  Conselleria  d’Obres  Públiques,  i  si 
supera les 1.502,53 euros correspondrà al conseller d´Obres 
Públiques i Ordenació del Territori. 

Article  75.  Independentment  de  les  resolucions  que 
recaiguin  en  els  procediments  sancionadors,  s’imposarà 
l’adopció de mesures correctores en els focus renouers. 

CAPITOL IV 

COMPLIMENT DE LA PRESENT ORDENANÇA I MESURES CAUTELARS 

Article 76. Totes les persones, sense distinció de sexe, 
fur ni condició estan obligades a l´exacta observança de la 
present  Ordenança,  la  qual  també  obliga,  en  allò  que 
l´afecta, l’Ajuntament de Santa Eugènia, sense que aquest 
pugui dispensar individualment de la seva ordenança. 

Article  77.  Les  denúncies  per  contravenció  al  que 
preceptua la present Ordenança es formularan d’ofici davant 
la Batlia per la Policia Local i altre personal depenent de 
l´Ajuntament,  o,  en  tot  cas  per  qualsevol  veí  a  qui  es 
causi perjudici o que, mogut per l’interès públic, presenti 
la  corresponent  denúncia  per  escrit,  la  qual  haurà 
d’adreçarse  al  batle,  expressanthi  les  causes  de  la 
denúncia i el nom, els llinatges i l’adreça del denunciant, 
amb les conseqüències que se’n derivin per a aquest si, de 
les investigacions que es practiquin, en resultàs falsa la 
denúncia.  No  obstant  això,  les  denúncies  per  a  serveis 
urgents podran ferse verbalment davant la Policia Local o 
a través del mitjà més ràpid per posarho en coneixement de 
l’autoritat municipal. 

Article  78.  L’import  de  les  multes  i  de  les  despeses 
ocasionades per l’execució subsidiària de les activitats de 
restauració  dels  béns  danyats,  com  a  conseqüència  de  les 
infraccions  previstes  en  la  present  ordenança,  es  pot 
exigir per via de constrenyiment administratiu.



Article 79. Contra les multes que imposi la Batlia o la 
Comissió de Govern, els interessats podran interposar els 
recursos que autoritza la legislació vigent. 

Article 80. El procediment sancionador per a la imposició 
de sancions com a conseqüència de les infraccions d´aquesta 
Ordenança serà el regulat als articles 134 a 138 de la Llei 
30/1992,  de  26  de  novembre  del  Règim  Jurídic  de  les 
Administracions  Públiques  i  del  Procediment  Administratiu 
Comú i al Reial Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel que 
s´aprova  el  Reglament  del  Procediment  a  seguir  per 
l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de 
la potestat sancionadora. 

Article  81.  Les  sancions  corresponents  a  cada  classe 
d’infracció  es  graduaran  tenint  en  compte  els  següents 
criteris:  l’afectació  de  la  salut  i  la  seguretat  de  la 
persona,  la  causa  del  fet  infractor,  la  possibilitat  de 
reparació, el benefici derivat de la infracció, el grau de 
malícia del causant, el grau de participació, la capacitat 
econòmica de l’infractor, la reincidència. 

Article  82.  Un  cop  detectada  l’existència  d’activitats 
contràries a les determinacions de la present ordenança i 
de  la  legislació  sectorial  aplicable,  independentment  de 
les sancions que calgui imposar, el batle podrà adoptar les 
següents mesures cautelars: 

a)  Si  l’activitat  desenrotllada  està  emparada  per 
llicència,  autorització,  permís,  concessió  o 
qualsevol  títol  administratiu  anterior,  hom 
requerirà  prèviament  a  la  persona  interessada  que 
en un termini no superior  a  cinc dies  al.legui el 
que  convengui  al  seu  dret.  Després  d´aquest 
termini, el batle acordarà en forma motivada el que 
pertoqui. 

b)  Si  l’activitat  desenrotllada  no  està  emparada  per 
llicència,  autorització,  permís,  concessió  o 
qualsevol  títol  administratiu  anterior,  el  batle 
podrà  acordarne  la  interrupció  i  el  cessament 
immediat  i  l’adopció  de  les  mesures  oportunes  per 
ferlos efectius. 

En  cas  de  danys  i/o  perjudicis  flagrants  per  al  medi 
ambient,  l’ornament  públic,  la  salut  i/o  la  seguretat  de 
les persones i/o dels béns, el batle acordarà la suspensió 
de les activitats. 

Aquestes  mesures  cautelars  es  podran  adoptar,  a  més 
simultàniament a la incoacció del procediment sancionador o 
en qualsevol moment del seu curs.



Aquestes mesures cautelars es podran mantenir mentre es 
tramiti l´expedient sancionador i, si aquest no s’intrueix, 
mentre persisteixi la infracció. 

Article  83.  Són  mesures  cautelars  que  s’han  d’adoptar, 
separadament o conjunta, les següents: 
1.  Les  de  suspensió  provisional  de  l’activitat  i  de  les 
llicències,  autoritzacions,  permisos,  concessions  o 
qualsevol altre títol administratiu en el qual l’activitat 
tengui la seva possible empara. 
2. Les de clausura d’establiment o de tancament del local, 
el  lloc  o  l’assentament  on  existeixi  l’activitat,  que  es 
podrà acordar de forma total o parcial. 
3.  Les  de  seguretat,  control  o  correcció,  encaminades  a 
impedir la continuïtat del dany o perjudici. 
4. Les de precintament d’aparells, instruments o vehicles 
mitjançant  els  quals  es  produeixi,  en  cada  cas,  la 
incidència en el mitjà protegit. 
5. Qualsevol altra que permeti la interrupció del dany o 
perjudici. 

Article 84. Els qui incompleixin el que disposa la present 
ordenança  estan  obligats,  a  més  de  pagar  la  sanció 
econòmica  que  se’ls  pugui  imposar  i  complir  les  mesures 
cautelars, a restaurar el medi protegit i a rescabalar els 
danys  i  perjudicis  que  s’haguessin  pogut  causar  a 
l’Administració i/o tercers. 

Article  85.  Són  responsables  de  les  infraccions 
expressades en el capítol III d’aquesta ordenança els qui, 
per  acció  o  omissió,  haguessin  participat  en  la  comissió 
del fet infractor, siguin persones físiques o jurídiques. 

Són  responsables  en  concepte  d’autor  aquells  que  ha 
comès directament o immediata la infracció, i també els qui 
han  donat  les  instruccions  o  les  ordres  necessàries  per 
cometrela. 

En  el  supòsit  que  hi  hagi  més  d’un  responsable  i/o 
autor, segons resulti dels paràgrafs anteriors, la sanció 
s’imposarà a tots i cadascun d’ells. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

A partir de l’entrada en vigor de la present Ordenança 
queden  derogades  les  altres  disposicions,  de  la  mateixa 
categoria, que regulin les matèries objecte de la present 
Ordenança. 

DISPOSICIONS FINALS



Primera.  En  tot  allò  que  no  preveu  aquesta  Ordenança 
s’aplicarà  el  que  disposin  les  lleis  que  regulin 
específicament  cada  matèria  i  les  disposicions  legals 
aplicables  que,  amb  caràcter  general,  regeixin  en  cada 
moment. 

Segona.  La  present  Ordenança  entrarà  en  vigor  un  cop 
s’hagi  publicat  completament  el  seu  text  en  el  Butlletí 
Oficial  de  la  Comunitat  Autònoma  de  les  Illes  Balears,  i 
hagi transcorregut el termini assenyalat en l’article 65.2 
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 

Santa Eugènia, 30 de desembre de 2003




