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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança municipal sobre normes de comportament en els
espais públics (Exp. 2006/003031, exp. 2006/003033, exp. 2006/003035, exp. 2006/003066,
exp. 2008/008748, exp. 2012/000264, exp. 2012/007745 i exp. 2013/005095)

21379

El Ple ordinari de dia 10 d'octubre de 2013, en el punt núm. 6, ha aprovat de forma definitiva la modificació de l’Ordenança municipal sobre
normes de comportament en els espais públics, després de resoldre les al·legacions presentades per part de l'ASOCIACIÓN MENORQUINA
DE CAFETERÍAS, BARES Y RESTAURANTES. La modificació de l'Ordenança havia estat aprovada inicialment pel Ple en sessió
ordinària de dia 13-09-2012, en el punt 11, i de dia 13-06-2013, en el punt 14, i publicada l'aprovació inicial de la segona modificació de
l'article 11 en el BOIB núm. 98 del 13-07-2013.
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A continuació, es transcriu íntegrament el contingut de l'Ordenança tal com ha quedat, un cop incorporada la tercera modificació de l'article
11 i s'hagi corregit el redactat dels articles 11.2 i 11.3 pel que fa al llenguatge emprat, d'acord amb l'informe d'impacte de gènere de l'Institut
Balear de la Dona del Govern de les Illes Balears:

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE NORMES DE COMPORTAMENT EN ELS ESPAIS PÚBLICS
Article 1 – Objecte
Aquesta ordenança té per objecte regular les normes de convivència, les relacions cíviques entre els ciutadans i el comportament de ciutadans
i visitants en els espais públics, particularment als carrers, a les places i als parcs o jardins; així com el bon ús, el gaudiment, la conservació i
la protecció dels béns d'ús públic.
Article 2 – Àmbit
L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança comprèn tot el terme municipal de Ciutadella.
Article 3 – Exercici de competències municipals
Les competències municipals recollides en l'ordenança seran exercides pels òrgans municipals competents, que podran exigir d'ofici, o a
instància de part, la sol·licitud de llicències o autoritzacions; l'adopció de les mesures preventives, correctores o reparadores necessàries;
ordenar les inspeccions que s'estimin convenients; i aplicar el procediment sancionador, en cas d'incompliment de la legislació vigent i/o
d'aquesta ordenança.
Article 4 – Principis generals sobre la utilització de la via pública
1. Les vies, els espais públics, i les instal·lacions i el mobiliari urbà que hi estan ubicats són destinats a l'ús general per part dels ciutadans,
segons la naturalesa respectiva dels béns, i sota els principis de llibertat individual i respecte a les persones.
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2. Les activitats que es desenvolupin a la via pública no poden limitar el dret dels altres als usos generals, llevat que es disposi de llicència o
concessió per l'ús comú especial o l'ús privatiu.
3. Correspon a l'alcalde o al regidor en qui delegui, harmonitzar els usos i les activitats que es desenvolupen a la via pública; amb aquesta
finalitat, es donarà preferència a aquells usos i activitats que en cada moment siguin prioritaris per a l'interès públic, segons el seu bon criteri.
A aquest efecte, es limitaran ocasionalment les activitats que esdevinguin compatibles o inconvenients.
COMPORTAMENT I CONDUCTA CIUTADANA
Article 5 – Comportament general
1. Els ciutadans tenen dret a comportar-se lliurement a la via i als espais públics del terme municipal de Ciutadella, i a ser respectats en la
seva llibertat.
Aquest dret és limitat per les disposicions sobre l'ús dels béns públics, i pel deure de respectar les altres persones i els béns privats. Així
mateix, tenen l'obligació d'usar els béns i els serveis públics de conformitat amb la destinació per a la qual van establir-se, i respectar la
convivència i la tranquil·litat ciutadanes.
2. Ningú no pot, amb el seu comportament a la via pública, menystenir els drets de les altres persones, ni la seva llibertat d'acció, ni les pautes
generalment admeses sobre la convivència.
3. No és permès realitzar actes o produir sorolls que pertorbin el descans del veïnat ni participar en aldarulls nocturns, o sortir sorollosament
dels locals d'esbarjo nocturns.
4. Hom s'abstindrà particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries o que comportin violència física o moral.
Article 6 – Normes bàsiques de convivència i d'atenció a la via pública
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Es prohibeixen les següents activitats a la via pública:
1. Fer esclatar qualsevol tipus de petard.
2. Sostreure o trencar elements estructurals o part d'aquests.
3. Desplaçar elements estructurals sense haver sol·licitat prèviament llicència municipal.
4. Encendre foc.
5. Enganxar adhesius, cartells i elements similars als elements estructurals.
6. Arrabassar o fer malbé rètols i d'altres elements anàlegs.
7. Rentar vehicles, realitzar canvis d'oli o altres líquids contaminants.
8. Realitzar reparacions o tasques de manteniment de qualsevol tipus.
9. Situar o deixar abandonat en la via pública qualsevol tipus d'objecte que suposi algun risc per a les persones, o obstrueixi el trànsit
de vianants i/o rodat.
10. Sacsejar peces de roba o estores, estendre roba pels balcons o finestres.
11. Abocar aigua o qualsevol tipus de líquid i evacuar.
12. La pràctica de qualsevol joc, esport o activitat quan resulti molest o perillós per als vianants o per al trànsit rodat.
13. Accedir als edificis i a les instal·lacions públiques, i en zones no autoritzades fora del seu horari d'obertura.
14. Cridar, cantar i, en general, fer esvalot.
15. Qualsevol altra actuació o activitat que objectivament es considerés que pertorba la convivència i l'atenció ciutadanes.
Article 7 – Comportaments no cívics
1. Les persones que no respectin les normes de comportament a la via pública seran requerides perquè cessin en la seva actitud i, en cas de
resistència, podran ser desallotjades; tot açò sense perjudici de la tramitació de la denúncia corresponent.
2. Els serveis municipals podran retirar de la via pública els béns privats, quan raons de seguretat o de salut així ho aconsellin. En el cas que
la situació o altres circumstàncies posin en perill la integritat física de les persones que romanen a la via pública, els serveis municipals els
retiraran, i els transportaran a instal·lacions adients.
3. S'estableix com a principi general la necessitat que qualsevol vianant dels espais públics, sigui o no veí o veïna del municipi, vagi
degudament vestit, sense que pugui anar només amb les parts superiors i/o inferiors de banyadors, biquinis i altres peces de roba interiors.
L'incompliment d'aquesta conducta quant a vestimenta inadequada podrà ser sancionada.
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ÚS DELS BÉNS PÚBLICS
Article 8 – Normes generals sobre l'ús dels béns públics
1. Els béns i els serveis públics han de ser utilitzats d'acord amb la seva naturalesa, respectant sempre el dret que la resta de ciutadans
posseeixen també per al seu gaudiment.
2. Tots els ciutadans tenen l'obligació d'actuar cívicament, per això és prohibit maltractar o danyar, per acció o omissió, les instal·lacions, els
objectes o els béns d'ús comú, així com els arbres i les plantes, de qualsevol tipus, de places, jardins i via pública en general.
3. És totalment prohibit embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, tant els edificis públics com els privats, així com qualsevol altre element
de la via pública i el mobiliari urbà.
4. Queda totalment prohibit realitzar pintades a la via pública i en el mobiliari urbà.
Article 9 – Parcs, jardins i fonts
1. La utilització dels parcs i jardins és pública i gratuïta, llevat d'aquelles instal·lacions que l'Ajuntament dediqui a un fi especial mitjançant
les condicions pertinents.
2. Els visitants dels jardins i parcs públics del terme municipal de Ciutadella hauran de respectar les plantes i les seves instal·lacions
complementàries, evitar tota mena de desperfectes i brutícia, i atendre les indicacions contingudes en rètols i avisos, així com aquelles que
puguin formular els vigilants, guardes i el personal municipal.
3. L'Ajuntament fixarà les condicions especials per a la utilització d'aquests béns durant la celebració d'esdeveniments singulars o quan
concorrin circumstàncies especials.
Article 10 – Prohibicions amb relació a la utilització de parcs, jardins, zones verdes i fonts públiques
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Sense perjudici de les especificacions dels articles anteriors, són prohibicions respecte a jardins, parcs, boscos i altres zones verdes, les
següents:
1. Encendre fogueres i focs sense haver sol·licitat prèviament autorització de l'Ajuntament.
2. Llançar coets o altres elements similars.
3. Dipositar-hi materials o objectes de qualsevol naturalesa.
4. Queda prohibit accedir dins les fonts públiques i banyar-s'hi, així com llençar-hi qualsevol objecte o producte.
OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA
Article 11 – Autorització
11.1.- Tota ocupació de la via pública se sotmetrà a l'obtenció prèvia d’autorització municipal expressa.
11.2. Prèviament al fet que es procedeixi a informar l'autorització de l'ampliació d'ocupació amb taules i cadires davant de la façana del
veïnat contigu amb l'establiment en qüestió, l'Ajuntament sol·licitarà la conformitat o disconformitat de la persona titular de l'immoble
adjacent manifestada mitjançant escrit revocable. I l'Ajuntament actuarà en conseqüència per garantir l'interès general i el principi d'equitat
que imposa que -excepte en casos d'utilitat pública o interès social- les ocupacions particulars no envaeixin sense consentiment els espais més
immediats a les façanes d'altres particulars.
Si el veí o la veïna a qui se sol·liciti que manifesti conformitat o disconformitat per part de l'Ajuntament no contestàs per escrit en el termini
de 15 dies naturals a partir del dia en què li fos notificada la sol·licitud de l'Ajuntament per pronunciar-se sobre l'ocupació, sense perjudici
que l'Ajuntament pugui decidir en funció d'altres escrits que pugui presentar posteriorment, s'entendrà que en principi no té res per oposar-se
a aquesta ocupació.
Quan variï la titularitat de qualsevol d'aquests immobles dins el termini autoritzat per l'Ajuntament, amb la prèvia comunicació de la nova
persona titular a l'Ajuntament manifestant la seva disconformitat, la llicència que s'hagi pogut concedir emparant-se en la conformitat de
l'anterior persona titular de l'immoble i atès que el parer del veí o de la veïna va ser determinant per a la seva concessió, serà denunciada o
revocada per l'òrgan competent de l'Ajuntament en finalitzar l'any natural en curs.
11.3. En el cas que la persona titular que hagi prestat la seva conformitat a una ocupació eventualment autoritzada enfront del seu immoble
de les característiques descrites en l'article anterior presenti escrit de revocació registrat d'entrada davant l'Ajuntament de Ciutadella, la
llicència que s'hagi pogut concedir atenent l'escrit de conformitat revocat i atès que el parer del veí o de la veïna va ser determinant per a la
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seva concessió, serà denunciada o revocada per l'òrgan competent de l'Ajuntament en finalitzar l'any natural en curs.
Si l'ocupació sol·licitada està situada a més de 5 metres de la façana del veí o de la veïna o del veïnat afectat per l'ocupació, no serà
necessària la conformitat d’aquests, excepte en els casos en què així és determini per a la millor ordenació de l'espai.
Article 12 – Manteniment de l'ornament
Les persones titulars de la llicència seran responsables del manteniment de l'ornat, mentre duri l'autorització, i de la restitució de l'estat
original del lloc quan finalitzi l'esmentat permís. L'incompliment d'aquestes condicions podrà comportar la retirada de l'autorització i de
l'ocupació sense perjudici de les sancions que correspongui en cada cas.
Per tal de garantir el compliment d'aquesta obligació, l'Ajuntament podrà exigir la formalització d'un aval per un import que pot anar dels 600
als 1.500 euros en funció de l'ocupació de via pública de què es tracti.
Article 13 – Objectes a la via pública
Qualsevol objecte, bé o material dipositat a la via pública sense l'autorització corresponent podrà ser retirat del lloc i dipositat en un lloc
designat per l'autoritat competent; i seran a càrrec del responsable de l'ocupació les despeses derivades de la retirada. Alhora es podrà
tramitar el corresponent expedient sancionador, amb imposició de la sanció que pertoqui, si fos el cas.
Article 14 – Instal·lació de cadires i altres elements de mobiliari
1. L'ocupació del domini públic de titularitat municipal amb taules, cadires, ombrel·les i/o tendals, i expositors per a mercaderies requerirà
l'obtenció de l'autorització prèvia municipal amb el requeriment dels interessats.
2. L'Ajuntament atorgarà o denegarà l'autorització, amb l'informe previ dels serveis municipals, d'acord amb les regles que es contenen en
aquesta ordenança.
3. A les voravies de 4 metres d'amplada o més, s'autoritzarà una ocupació màxima en cas de mercaderies de 2 metres d'amplada; i en cas de
taules i cadires, una ocupació màxima de 2,5 metres d'amplada, deixant en tot cas un pas mínim de 2 metres.
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4. A les voravies d'entre 3 i fins a 4 metres d'amplada, s'autoritzarà com a màxim de 1,5 metres.
5. A les voravies de fins a 3 metres d'amplada, s'haurà de deixar un pas com mínim de 1,5 metres.
6. A ses Voltes només s'autoritzarà com a ocupació màxima l'amplada del pilar de l'arc de la volta, havent de deixar en la llargària de
l'ocupació un accés per als vianants.
7. En les vies per a vianants s'haurà de deixar sempre un carril de circulació, essent l'amplada màxima autoritzable a mercaderies d'1 metre,
sempre que les característiques del carrer per a deixar el carril de circulació ho permeti.
8. A les places, sempre que l'espai ho permeti, tenint en compte que s'haurà de deixar un carril de circulació, l'amplada màxima de
mercaderies autoritzable serà de 2 metres.
Article 15 – Subjectes beneficiaris
Podran ser subjectes d'autorització per a l'ocupació del domini públic municipal amb elements del mobiliari descrits en l'article anterior i
destinats únicament a l'exercici d'activitat sotmesa a l'àmbit d'aplicació de la normativa corresponents d'espectacles, establiments públics i
activitats recreatives; i, en matèria d'equipaments comercials, les persones físiques o jurídiques titulars de llicència municipal d'obertura i
posada en funcionament d'establiments comercials i de restauració en immobles o locals, sempre que el local suporti l'exercici de l'activitat
que es pretén exercir a la via pública.
Article 16 – Característiques de les autoritzacions
1. Les autoritzacions per a l'ocupació del domini públic municipal s'entenen concedides en tot cas a precari, sense que puguin atorgar-se per
un termini superior a l'any natural. Açò no obstant, aquestes llicències s'entendran prorrogades en períodes successius d'un any natural en cas
que no es denunciïn per cap d'ambdues parts (Ajuntament o persona interessada), amb un mínim de 15 dies d'antelació a la finalització de
l'any natural.
2. L'Ajuntament podrà suspendre temporalment les autoritzacions per raons d'interès públic (execució d'obres, actes públics, etc.) o per
modificació del planejament o de les ordenances municipals, així com quan quedin constatades mitjançant el corresponent expedient
sancionador les molèsties per renous al veïnat amb motiu de l'ocupació fins a l'adopció de les corresponents mesures, sense que en cap cas
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s'originin drets a indemnització.
3. La retirada de tots els elements de la via pública, a excepció dels tendals fixos autoritzats, que es retiraran quan s'extingeixi la llicència o
bé per circumstàncies d'interès públic acordades per l'Ajuntament, es durà a terme en el moment del tancament del local.
4. L'horari d'ocupació dels elements de la via pública serà el següent:
- Horari general, de 8 a 1 h.
- Horari especial, que comprèn els caps de setmana i les vigílies de festius de tot l'any, com també tots els dies que van des del
Dissabte des Be fins al 31 d'agost (ambdós inclusivament), de 8 a 2 h.
(Derogat mitjançant la disposició derogatòria de l'Ordenança municipal reguladora dels horaris d'establiments de l'oferta turística
complementària, espectacles públics i activitats recreatives del municipi de Ciutadella de Menorca)
5. La persona titular de la llicència ha d'assumir l'obligació de mantenir neta la terrassa i, per tant, d'agranar el tram de via pública que li
correspon sempre que calgui, i disposar de papereres i cendrers d'acord amb el seu entorn.
6. Quan ho requereixin les necessitats del servei públic i l'Administració municipal necessiti, per qualsevol circumstància, l'espai que ocupa
l'emplaçament de les taules, la persona titular de la llicència les haurà de retirar, amb un avís previ i subsidiàriament per l'Ajuntament, sense
que, en cap cas, l'expressada persona titular tengui dret a indemnització.
7. En cap cas s'utilitzarà la via pública com a magatzem, lloc o dipòsit del mobiliari; s'entendrà que es produeix aquest amb l'apilament del
mobiliari, encara quan es faci en la porció del domini públic autoritzat, la qual cosa podrà donar lloc a la retirada del mobiliari per part de
l'Ajuntament.
8. En cap cas es podrà autoritzar ni instal·lar en llocs que obstaculitzen els passos de vianants, accessos a habitatges, accessos a locals de
pública concurrència, ni obstaculitzar guals o sortides d'emergència, ni parades de transport públic, ni quan oculten totalment o parcialment o
dificulten la visibilitat de la senyalització de trànsit.
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9. Les llicències de l'Ajuntament podran indicar, a part dels metres d'ocupació, el nombre de taules i cadires que s'hi permeten col·locar.
10. Dins l'àmbit del nucli antic de la població, les taules i cadires hauran de ser de tipus menorquí; les ombrel·les i els tendals, amb els teixits
de color cru.
11. Queda totalment prohibida la col·locació de qualsevol article o peces de roba penjats directament sobre les façanes, persianes o altres
elements de la façana que donin a la via pública.
Article 17 – Altres instal·lacions i ocupacions
1. Com a norma o principi general, es prohibeix l'ocupació de béns d'ús públic, i en especial de la via pública, per mitjà de la instal·lació de
qualsevol tipus de màquines expenedores.
2. Amb motiu de la celebració d'actes esportius o d'una altra naturalesa que tinguin lloc a la via pública, l'Alcaldia podrà establir punts o
zones on podran ubicar-se llocs de venda de diversos productes relacionats amb l'esdeveniment del qual es tracta.
La persona titular de l'autorització tindrà dret a l'ocupació del domini autoritzat i a l'exercici de l'activitat en els termes de la llicència; açò no
obstant, quan sorgeixin circumstàncies imprevistes o sobrevingudes de qualsevol naturalesa, l'Ajuntament -mitjançant una resolució
motivada- podrà revocar-la sense dret a indemnització a favor de la persona interessada.
En acabar cada jornada, la persona titular autoritzada haurà de deixar completament expedit el sòl que hagués ocupat amb la retirada de tots
els elements instal·lats. En cas d'incompliment, es procedirà, entre altres, a l'execució subsidiària per part de l'Ajuntament i a costa de
l'interessat, fet que donarà lloc a la inhabilitació per a successives autoritzacions i, si procedís, a l'anul·lació de la vigent.
Article 18 – Activitats vàries en la via pública
1. Les actuacions de caràcter artístic, tant individualitzades com en grup, com ara esportives, musicals, teatrals, que pretenguin dur-se a terme
en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança, estaran subjectes a l'autorització prèvia municipal, la qual s'atorgarà o denegarà en virtut dels
informes tècnics competents i/o en funció de les molèsties que puguin derivar-se als ciutadans.
2. No obstant l'assenyalat en els paràgrafs precedents, l'Alcaldia podrà destinar zones, fora de la via pública, per a exercitar aquest tipus de
manifestacions; en cada cas es determinaran els requisits i les condicions que hagin de concórrer.
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RÈGIM SANCIONADOR
Article 19 – Tramitació d'expedient
No es podrà imposar cap sanció sense prèvia tramitació de l'expedient dut a aquest efecte, el qual serà iniciat bé d'ofici per la mateixa
Administració municipal, en virtut de la funció inspectora i de comprovació pròpia de la seva competència, o a instància de particular per
mitjà de la corresponent denúncia per escrit.
Article 20 - Tipus de sancions
En cas d'apreciar-se infracció de les normes contingudes en aquesta ordenança o altres normes de general aplicació, la resolució sancionadora
podrà consistir en:
a. Imposició de multa econòmica que pertoqui. Per a la determinació de la quantia de les multes caldrà ajustar-se a la transcendència
i als efectes pertorbadors de l'acte, al grau de culpabilitat i conducta reincident de l'infractor i a les altres circumstàncies agreujants o
atenuants que hi concorrin.
b. Ordre d'enderrocament o retirada de les obres, instal·lacions, mobles i efectes per l'infractor en el termini màxim de 7 dies naturals;
amb l'advertència que si no es compleix tal ordre, s'executarà per l'Ajuntament a costa de l'infractor, si ha transcorregut l'indicat
termini de 7 dies.
Quan hi hagi llicència o autorització i la persona titular no s'ajusti a les seves condicions, l'Ajuntament podrà, així mateix, deixar sense efecte
la llicència concedida.
Article 21 – Infraccions
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1. Constituiran infraccions lleus els comportaments següents:
a. Sacsejar peces de roba o estores per les balconades o finestres a la via pública i estendre roba en aquests espais.
b. Accedir o banyar-se a les fonts públiques.
c. Llençar qualsevol objecte o producte a les fonts públiques.
d. Qualsevol altra infracció de les normes continguda en aquesta ordenança i que no sigui constitutiva d’infracció greu o molt greu.
e. No anar adequadament vestit de conformitat amb el disposat en l’article 7.3.
f. Realitzar pintades a la via pública i/o en el mobiliari urbà.
g. Tirar petards a la via pública
2. Constituiran infraccions greus:
a. Realitzar qualsevol actuació que pugui fer malbé els parcs i les zones verdes públiques.
b. Fer malbé el mobiliari urbà, així com utilitzar aquest amb fins particulars que n’impedeixin o n’obstaculitzin l’ús públic.
c. Emprar la via pública com a part dels tallers per adobar, rentar vehicles o realitzar canvis d’oli o altres líquids contaminants.
d. Ocupar la via pública amb més cadires, taules, ombrel·les, expositors i altres elements dels autoritzats o excedir l’espai autoritzat.
e. Ocupar la via pública sense comptar amb autorització municipal.
f. No respectar el descans del veïnat.
g. No complir les persones titulars de les ocupacions les obligacions de neteja de la part de la via pública que els correspongui.
h. Abocar aigua o qualsevol tipus de líquid i evacuar a la via pública.
i. La pràctica de qualsevol joc, esport o activitat quan resulti molesta o perillosa per als vianants o el trànsit rodat.
j. Cridar, cantar i, en general, fer esvalot en la via pública.
k. Incomplir l’horari màxim permès d’ocupació de la via pública.
3. Constituiran infraccions molt greus:
a. Col·locar en la via pública objectes que obstrueixen greument el trànsit de vianants i rodat, i sense perjudici de l'aplicació, si és el
cas, de la normativa de seguretat vial.
b. Encendre foc a la via pública.
c. Accedir als edificis i a les instal·lacions públiques i en zones no autoritzades, fora del seu horari d'obertura.
Article 22 – Sancions
1. L'incompliment de les infraccions lleus se sancionaran amb una multa de fins a 750 euros, sense perjudici que es puguin adoptar les
mesures cautelars adients per tal de garantir el compliment de les normes contingudes en aquesta ordenança.
2. L'incompliment de les infraccions greus se sancionarà amb una multa d'entre 751 i 1.500 euros, sense perjudici que es puguin adoptar les
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mesures cautelars adients per tal de garantir el compliment de les normes contingudes en aquesta ordenança.
3. L'incompliment de les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa d'entre 1.501 i 3.000 euros, sense perjudici que es puguin
adoptar les mesures cautelars adients per tal de garantir el compliment de les normes contingudes en aquesta ordenança.
Article 23 – Òrgans competents
La imposició de les sancions correspondrà a l'alcalde.
Article 24 – Procediment sancionador
Per a la imposició de les corresponents sancions se seguirà la tramitació dels procediments establerts pel Decret 14/1994, de 10 de febrer, de
la CAIB. Se seguirà el procediment abreujat de l'article 20 i els següents en cas d'infraccions lleus. Se seguirà el procediment de l'article 6 i
els següents en cas d'infraccions greus i molt greus.
DISPOSICIÓ FINAL
A l'entrada en vigor de la present normativa municipal queda expressament derogada l'Ordenança municipal general de convivència
ciutadana i via pública, publicada en el BOIB núm. 131 de 26.10.2000.

Ciutadella de Menorca, 18 de novembre de 2013
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L'alcalde,
José María de Sintas Zaforteza
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