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Preàmbul

El municipi de Calvià està plenament consolidat com una de les destinacions turístiques de
més rellevància de la conca del Mediterrani i, sens dubte, com una destinació líder en l’àmbit de
les Illes Balears i en el conjunt de l’estat espanyol.
En aquest marc de lideratge, l’Ajuntament de Calvià promou, des de fa anys, projectes de
reconversió, embelliment i modernització integral de les seves zones costeres, projectes que s’han
complementat amb importants actuacions de remodelació d’edificis situats en els nuclis turístics
del municipi, aconseguint així una renovació integral de dites zones.
La posada en marxa d’aquests projectes ha suposat la millora de la imatge i l’estètica
urbana de les zones en què s’ha actuat i en les quals es continua actuant. Seguint aquest mateix
criteri, s’ha estès l’actuació cap a l’àmbit privat, bàsicament cap als establiments que conformen la
planta comercial i empresarial del municipi, autèntic aparador de la destinació turística, mitjançant
actuacions que tendeixen a preservar l’estètica, la imatge exterior i la qualitat dels edificis,
establiments i espais privats on es desenvolupi activitat empresarial (comercial, d’entreteniment,
etc).
L’obtenció d’un consens entre l’Administració Pública, les associacions empresarials i els
propis empresaris permet unificar criteris d’estètica i de qualitat d’edificis, establiments comercials i
terrasses comercials, tendals, rètols i altres ornaments i mobiliari visibles des de la via pública, així
com unificar criteris per a un ús racional i estètic dels espais no coberts (fonamentalment
terrasses). Tot això repercutirà en benefici de la pròpia activitat empresarial, en percebre els
turistes, visitants i potencials clients, una imatge més amable de l’espai urbà, ordenat i
estèticament adequat.
Per a la consecució d’aquests objectius és determinant la participació activa dels titulars
d’aquests establiments, procurant que la imatge exterior dels seus locals s’adapti als paràmetres
de qualitat perseguits; tot això en línia amb el contingut de la Llei del sòl, que preveu la possibilitat
de que els ajuntaments puguin ordenar, per motius d’interès turístic o estètic, l’execució d’obres en
espais visibles des de la via pública.
Per altra banda, la pròpia Constitució exigeix als poders públics que articulin mesures
apropiades per garantir la conservació i promoure l’enriquiment del patrimoni (article 46), i
estableix que la riquesa del país, en les seves distintes formes i qualsevol sigui la seva titularitat,
està subordinada a l’interès general (article 128).
Alhora, l’article 38 de la Constitució estableix el principi de la llibertat d’empresa en el marc
de l’economia de mercat, si bé, l’article 51.3 del mateix text legal indica que la llei regularà el
comerç interior i el règim d’autorització de productes comercials.
En l’esmentat marc de la llibertat d’empresa, la regulació estatal en matèria de comerç té la
seva base, principalment, en la competència sobre la legislació civil i mercantil establerta en els
apartats 6 i 8 de l’article 149.1 del text magne, així com en la competència per fixar les bases i la
coordinació de la planificació general de l’economia, fixada en el apartat 13 de l’esmentat article.
En relació amb els articles esmentats, existeix una doctrina consolidada del Tribunal
Constitucional sobre el contingut de la llibertat d’empresa i la possibilitat d’incidència pel legislador.
Respecte a això, l’alt Tribunal estableix que dita llibertat, en definitiva, no empara un dret
incondicionat a la lliure instal·lació de qualssevol establiments comercials en qualsevol espai i
sense cap sotmetiment al compliment de requisits i condicions, per la qual cosa resulta evident
que, si bé la llibertat d’empresa és considerada com un dret constitucional i un element de gran
importància en el nostre sistema econòmic, és més cert que dita llibertat ha de servir al
funcionament de l’esmentat sistema i per tant, pot i ha de ser harmonitzat en la configuració
general del sistema, atenent les seves necessitats.
Pel que fa a la normativa d’àmbit nacional i seguint amb l’esperit indicat pel Tribunal
Constitucional, hem de citar les Lleis 2/1996 i 7/1996, ambdues de 15 de gener, sobre ordenació
del comerç a la menuda, on s’estableix que determinaran el règim jurídic general del comerç a la

menuda, sense perjudici de les lleis dictades per les comunitats autònomes en l’exercici de les
seves competències en la matèria. Igualment, en aquest sentit limitatiu del dret d’empresa, cal
esmentar la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d’horaris comercials.
Amb respecte a la legislació d’àmbit autonòmic, en primer lloc hem de citar la Llei 11/2001,
de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears, en la qual es crea el Pla
Director Sectorial d’equipaments comercials que ha de vincular en les seves determinacions el
planejament urbanístic general dels municipis, al qual s’ha d’adaptar. Aquest Pla Director ve
regulat en el Decret 217/96 de 12 de desembre.
Igualment mereixen una menció especial la Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, i els Decrets 96/1994 de 27 de juliol i
20/2003 de 28 de febrer, els quals hauran de ser tinguts en compte en l’aplicació d’aquesta
Ordenança.
Finalment, i atenent a la normativa municipal de Calvià, hem d’indicar que la norma
reguladora pel que fa als usos autoritzats ve determinada pel Pla General d’Ordenació Urbana de
2000, en el qual existeix una remissió al Pla Director Sectorial d’equipaments comercials abans
esmentat, per la qual cosa el Decret 217/96 és del tot aplicable en el municipi de Calvià.
Amb tot això, resulta evident que la legislació vigent permet la intervenció de l’administració
en l’activitat comercial, per harmonitzar l’activitat d’usos comercials concrets amb la configuració
general del sistema econòmic del municipi, i tot en base a paràmetres legalment establerts.
Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Calvià, en ús de les atribucions que li atorga la vigent Llei
reguladora de les bases del règim local, Reglament de serveis de les corporacions locals, Llei del
sòl, Pla General d’Ordenació Urbana i altra normativa concordant i aplicable en la matèria,
promulga la següent Ordenança:

Capítol Preliminar

Article 1. Objecte de l'Ordenança (TEXT MODIFICAT PER BOIB núm. 88 de 20/07/2017)
En el marc de les competències municipals, aquesta Ordenança té per objecte establir les
mesures per a la millora de l'entorn urbà, apreciable des de la via pública, de manera que estigui
més d'acord amb les exigències del nivell de qualitat dels serveis turístics, perseguint-ne la
uniformitat estètica i l'harmonia amb la resta de l'entorn, i establir els usos de les terrasses
públiques i de les terrasses privades d'ús públic i la disposició d'elements sobre aquestes.

Article 2. Finalitats (TEXT MODIFICAT PER BOIB núm. 88 de 20/07/2017)
Actuar sobre l'estètica dels espais exteriors dels establiments comercials i establiments
d'oferta turística bàsica (restauració i entreteniment) i regular l'ús de terrasses públiques i privades
d'ús públic mitjançant la regulació de l'accés a aquestes, el seu índex d'aprofitament, les qualitats i
tipologia del mobiliari, expositors, tendals i altres elements que normalment s'instal·len o
s’exhibeixen en les terrasses dels establiments del municipi, amb la finalitat d'evitar una
deterioració de la imatge i de l’estètica, no solament dels propis establiments i terrasses, sinó
també de l'espai urbà en el qual aquests se situen.

Article 3.- Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació d’aquesta Ordenança ve determinat per totes les terrasses i zones de
propietat privada d’ús públic que comprenen l’espai, cobert o no, existent entre la façana de
l’edifici i l’alineació de la voravia, plaça pública o façanes pròpies d’altre edifici i que, per la seva
naturalesa i condicions s’utilitzen com a extensió de l’activitat comercial pròpia de l’establiment i
siguin visibles des de la via pública.

Article 4.- Delimitació de l’àmbit d’actuació
En els casos en què el límit o límits entre les terrasses o zones privades i la zona de domini
públic no estigui suficientment definit, l’Ajuntament de Calvià podrà instal·lar les marques o
elements de senyalització que consideri més adequats, prèvia audiència dels interessats.

Article 5.- Col·laboració municipal
A petició del titular d’un establiment comercial i/o turístic, l’Ajuntament de Calvià, mitjançant
els seus serveis tècnics, facilitarà l’ajuda i col·laboració necessària al sol·licitant per a la correcta
definició i emplaçament dels elements que pretengui instal·lar.

Capítol I. De les Mesures de Garantia de la Qualitat i Estètica dels Elements

Article 6.- Tipus i característiques dels elements
1.- Tendals
En els establiments comercials o en aquells destinats a l’activitat turística bàsica la
zona o terrassa del qual no estigui coberta per porxades i que comptin amb llicència
municipal d’obertura i funcionament podran col·locar-se tendals, havent de complir-se les
següents prescripcions:
a.- Els tendals seran extensibles, de lona natural o plastificada, estaran
subjectes a la façana i tendran una volada màxima de 3.50 metres o, en el seu cas,
de la vertical de la línia interior de la voravia pública, no podent-se envair en cap
cas l’espai públic.
b.- Els tendals seran sempre volats, no permetent-se la col·locació de potes o
pilars per a sostenir-los. El seu punt més baix, inclosos els possibles faldons, estarà
a un mínim de 2.15 metres del sòl. Els tendals, així com qualsevol altre element
subjecte als murs de l’edifici, no podran ser utilitzats per penjar-hi cap tipus
d’objecte ni com a separacions verticals.
c.- Les opcions o solucions per als tendals que s’escullin hauran de ser
unitàries per al mateix edifici i no un de diferent per a cada local.
2.- Paravents
Els paravents o elements de separació entre establiments tendran una altura
màxima de 2.00 metres. Podran ser opacs fins una altura màxima de 0.80 metres i la resta
haurà de ser de material transparent. Aquests elements només podran desplegar-se durant
l’horari comercial de l’establiment a que pertanyin i, en cap cas podran ser usats com
elements fixos i permanents de separació entre establiments o com a suport per instal·larhi rètols o cartells publicitaris.
3.- Marquesines
1.- En els establiments comercials o en els destinats a l’activitat turística bàsica els
espais o terrasses privades dels quals no estiguin coberts per porxades i que comptin amb
llicència municipal d’obertura i funcionament, podran col·locar-s’hi marquesines. A aquest
efecte, s’entén per marquesina aquella instal·lació que tengui com a característiques
bàsiques:
1a.- La seva independència estructural de la resta de l’edificació, no formant
part de l’estructura de l’edifici on s’instal·la i, per tant, haurà de tenir consideració
d’estructura fàcilment desmuntable.

2a.- La seva lleugeresa. No es considerarà marquesina sinó un cos volat subjecte a tots els paràmetres fixats en el PGOU- quan els materials utilitzats siguin
els habitualment emprats en la construcció d’edificis (formigó armat, perfils laminats,
cobertes de teula, etc.)
3a.- La seva fixació i sustentació, en qualsevol cas, serà des del pla de
façana, deixant totalment diàfana la superfície situada sota d’ella.
2.- Per a la instal·lació de marquesines es requerirà la prèvia llicència municipal,
havent de complir les següents prescripcions:
a.- Podran instal·lar-se marquesines fixes amb una volada màxima de 3.50
metres o, en el seu cas, la vertical de la línia interior de la voravia pública, no
podent-se envair en cap cas l’espai públic.
b.- Hauran d’utilitzar-se materials adequats en funció de les condicions
tècniques de la marquesina, quedant expressament prohibides les planxes
ondulades de fibrociment, pvc o similars. En cas que s’utilitzin planxes metàl·liques,
aquestes s’hauran de pintar d’un color comprès dins de la gamma de colors que
puguin determinar-se per l’Ajuntament.
c.- La instal·lació de les marquesines serà en tot cas volada, no permetent-se
en cap cas la col·locació de potes, pilars o altres elements per sustentar-la que no
siguin els propis elements de subjecció situats en el pla de façana. El seu punt més
baix, inclosos possibles faldons, estarà a un mínim de 2.15 metres del paviment.
d.- Les marquesines, així com qualsevol element subjectat als murs de
l’edifici, no podran ser utilitzats per penjar-hi cap tipus d’objecte o de separació
vertical.
e.- Les opcions o solucions per a marquesines que s’escullin hauran de ser
unitàries per al mateix edifici i no una de diferent per a cada local.
4.- Suports Publicitaris – Tòtems
1.- S’autoritza la col·locació d’elements o suports fixos, anomenats tòtems, amb
l’únic objecte i finalitat d’aportar informació sobre un centre comercial o agrupació
d’almenys cinc comerços ubicats en un espai físic delimitat. Aquest elements hauran
d’estar ubicats a la terrassa o en una zona privada i hauran de complir els requisits de
qualitat indicats en l’article següent. Queda prohibida la col·locació d’aquests elements o
suports fixos en els altres casos.
S’autoritzarà un màxim de dos suports per edifici comercial o, en el seu cas, per
una agrupació mínima de cinc establiments.
Es requerirà acord bastant de la Comunitat de Propietaris autoritzant la instal·lació
d’aquests elements.
2.- Per a la instal·lació dels suports es requerirà la prèvia llicència municipal,
havent-se de complir les següents prescripcions:
a.- Podran instal·lar-se suports amb unes mesures màximes autoritzades de
3.50 metres d’alçada, 1.00 metres d’ample i 0.20 metres de gruix, no podent-se
envair en cap cas l’espai públic.
b.- Hauran d’utilitzar-se materials adequats en funció de les condicions
tècniques del suport, quedant expressament prohibits els materials de fibrociment,
pvc o similars. En cas que s’utilitzin planxes metàl·liques, s’hauran de pintar d’un
color comprès dins de la gamma de colors que pugui determinar-se pel
l’Ajuntament.

Article 7.- Mesures de qualitat (TEXT MODIFICAT PER BOIB núm. 88 de 20/07/2017)

La qualitat dels elements descrits en els anteriors articles ha d'ajustar-se al nivell exigit per
l'Ajuntament de Calvià. A aquests efectes:
1.- No es permet la instal·lació de taules i cadires de plàstic injectat o similar tot
d'una peça o materials similars, expositors deteriorats o de baixa qualitat, rètols informatius
de serveis concrets de l'establiment (excepte els expressament autoritzats), suports
publicitaris, tòtems, ombrel·les, paravents, etc., que vagin en detriment de l'estètica de les
façanes i l'ornament públic, o que envaeixin la vorera o espais públics, tret de llicència
municipal específica i expressa per a ocupació de l'espai públic municipal.
Els establiments que, per la naturalesa de la seva activitat, siguin especialment
generadors de residus, embolcalls, papers, etc., han d’instal·lar papereres o recipients
adequats perquè els usuaris puguin dipositar-hi aquests residus.
2.- Cap d'aquests elements no pot dur rètols o senyalitzacions de propaganda que
no siguin els propis de l'establiment.
3.- Els materials a utilitzar en el mobiliari de les terrasses ha de ser el ferro, la fusta,
el vímet, la canya, el bambú o altres materials naturals, acer inoxidable o alumini, sols o
combinats entre si o amb vidre, metacrilat, lona i anàlegs.
4.- Les ombrel·les o para-sols han de tenir un únic peu o columna, i s’han de plegar
i desmuntar fàcilment. Han de ser de tela, lona natural o plastificada o d’altres materials
naturals, i una vegada oberts el seu punt més baix, inclosos possibles faldons, ha d’estar a
un mínim de 2,15 metres del trespol.
5.- No és permesa la col·locació a l'exterior de l'establiment de cap tipus de
màquina expenedora, excepte les expressament autoritzades segons el que disposa
l'article 13 i següents d’aquesta Ordenança. Als efectes assenyalats en les normes
anteriors, les organitzacions empresarials poden proposar a l'Ajuntament de Calvià i aquest
acceptar i aprovar un tipus de mobiliari i altres elements concrets a instal·lar en les
terrasses i zones de propietat privada amb activitat comercial, visibles des de la via pública.
6.- Les persones titulars dels establiments han de tenir cura de la conservació,
neteja, presentació i bon ordre tant de les zones i terrasses privades com de la dels
elements que s'hi instal·lin.

Article 8.- Facultats de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Calvià, per raons estètiques i d’ornat, podrà refusar o prohibir, mitjançant
resolució motivada, la instal·lació i permanència a les terrasses i zones privades dels tendals,
marquesines, mobiliari, expositors i qualsevol altre element que, en base als seus colors,
materials, qualitats, característiques constructives o altres raons, es considerin tècnicament i/o
estèticament inadequats a la finalitat pretesa en aquesta Ordenança, així com requerir als seus
propietaris la substitució o retirada dels que, pel seu estat de degradació o deteriorament,
signifiquin una agressió a l’estètica de la zona.
L’Ajuntament de Calvià determinarà la gamma de colors a la qual necessàriament hauran
d’ajustar-se tots els elements exteriors descrits en aquesta Ordenança.
Aquesta norma serà aplicable tant en les instal·lacions de nova execució com a la
renovació, modificació o reforma de les existents.

Capítol II. De l'ús de les Terrasses, Millora de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres
Arquitectòniques

Article 9.- Limitació genèrica
L’ús de les terrasses dels establiments comercials i o dels destinats a l’activitat turística

bàsica del municipi haurà d’estar directa i exclusivament relacionada amb l’activitat principal
autoritzada en l’establiment o establiments en qüestió.

Article 9 bis. Begudes alcohòliques (AFEGIT PER BOIB núm. 88 de 20/07/2017)
1.- En els establiments comercials dedicats a la venda de begudes alcohòliques i/o de
productes alimentaris, com ara licoreries, supermercats, ‹‹take-away›› i anàlegs, queda prohibida
l'exposició de begudes alcohòliques en terrasses públiques i privades d'ús públic.
2.- Així mateix, en aquests mateixos establiments les begudes alcohòliques han de situarse separades dels restants articles de manera que puguin ser tancats o ocultats fora de l'horari de
venda al públic a l'efecte que no quedin a la vista des de les zones obertes al públic.
Així mateix, s’ha de disposar de cartells dins l'establiment devora la zona en la qual es
troben les begudes alcohòliques en els quals s'informi els clients de l'horari en què n’és permesa
la venda.
3.- Queda prohibit el subministrament de begudes alcohòliques a través de màquines
automàtiques, tret que es trobin a l'interior d'establiments autoritzats per a la venda, tancats i a la
venda d'una persona encarregada que es compleixin les condicions anteriors i sota directa
responsabilitat del titular de l'activitat.
4.- Queda prohibida l'exposició de begudes alcohòliques en aparadors i finestres i, en
general, en qualsevol lloc des del qual siguin fàcilment visibles des de l'exterior.

Article 10. Distribució i ordenació (TEXT MODIFICAT PER BOIB núm. 88 de
20/07/2017)
Per tal d'aconseguir la millora de l'accessibilitat, la distribució de mobiliari i estris en les
terrasses ha de fer-se de manera que es deixin expedites les zones de pas cap a l'interior del local
i sortida d’aquest, les quals han de tenir una amplada mínima d'1,50 metres.
Així mateix, en els establiments dedicats a l'activitat comercial, la distribució de mobiliari,
expositors i estris a les terrasses ha d'establir-se de manera que els passadissos o zones de pas
interiors creats amb aquests tinguin una amplada mínima d'un metre.

Article 11.- Col·locació d’expositors
Els expositors d’articles peribles, geleres i vitrines refrigerades hauran de col·locar-se en
zones que no estiguin exposades als raigs solars ni a les inclemències del temps i, en tot cas,
hauran d’ubicar-se en el pla de la façana. A més hauran de garantir-se adequadament les
condicions d’higiene, sanitat i salubritat pública.
Podran col·locar-se altres expositors a la terrassa, però en cap cas podran ser utilitzats
com elements fixos i permanents de separació entre terrasses de diferents establiments
comercials.

Article 12.- Millora de l’accessibilitat i supressió de barreres
Les terrasses amb activitat comercial hauran d’adequar-se a les normes establertes en la
Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de les barreres
arquitectòniques, i els Decrets 96/1994 de 27 de juliol i, 20/2003 de 28 de febrer.

Capítol III. De les Màquines Expenedores i Recreatives.

Article 13. Limitació genèrica (TEXT MODIFICAT PER BOIB núm. 88 de 20/07/2017)
1.- La instal·lació de màquines expenedores i recreatives a les terrasses dels establiments
comercials i/o dels destinats a l'activitat turística bàsica del municipi ha d'estar directament
relacionada amb l'activitat principal de l'establiment, ha d'atendre les normes establertes en el
present capítol i només poden ser exposades i estar operatives durant l'horari d'obertura de
l'establiment en qüestió, a excepció de les màquines expenedores d'aigua.

Article 14.- Tipus de màquines
Les màquines expenedores i recreatives, als efectes d’aquesta Ordenança, es classifiquen
en:
I. Màquines expenedores de begudes no alcohòliques i productes comestibles.
II. Màquines expenedores d’articles de regal i anàlegs.
III. Màquines expenedores d’aigua.
IV. Màquines recreatives:
1.- Màquines de tipus Ao Recreatives, segons el disposat en el Real Decret
2110/1998.
2.- Màquines recreatives i d’atzar tipus D, segons el disposat en el Decret
132/2001.
3.- Màquines de competència pura o esport entre dos o més jugadors, segons
el disposat a l’article 2.1.c) del Real Decret 2110/1998.
4.- Màquines o aparells recreatius d’ús infantil, segons el disposat a l’article
2.1.d) del Real Decret 2110/1998.

Article 15. Limitacions específiques (TEXT MODIFICAT PER BOIB núm. 88 de
20/07/2017)
1.- Les màquines expenedores de begudes no alcohòliques i de productes comestibles
únicament poden instal·lar-se en terrasses d'establiments l'activitat principal autoritzada dels quals
sigui la de venda de productes alimentaris, bar, cafeteria, restaurant i cafè-concert.
2.- Les màquines expenedores d'articles de regal i anàlegs únicament poden instal·lar-se
en terrasses d'establiments l'activitat principal autoritzada dels quals sigui la de venda d'articles de
regal i souvenirs.
3.- Les màquines expenedores d'aigua i les màquines o aparells recreatius d'ús infantil
poden instal·lar-se en terrasses d'establiments amb qualsevol tipus d'activitat que compti amb
l'oportú títol habilitant per exercir-la.
4.- Les màquines de tipus ‹‹A›› o recreatives i les maquines de competència pura o esport
entre dos o mes jugadors únicament poden instal·lar-se en terrasses d'establiments l'activitat
principal autoritzada dels quals sigui la de bar, cafeteria, restaurant i cafè-concert.
5.- Les màquines recreatives i d'atzar tipus ‹‹D›› únicament poden instal·lar-se en terrasses
d'establiments l'activitat principal autoritzada dels quals sigui la de venda d'articles de regal i
souvenirs, bar, cafeteria, restaurant i cafè-concert.

Article 16. Prohibicions (TEXT MODIFICAT PER BOIB núm. 88 de 20/07/2017)
1.- En les terrasses públiques, en les terrasses privades d'ús públic, dels establiments
queda prohibida la instal·lació de les següents màquines:

a.- Màquines expenedores de begudes alcohòliques.
b.- Màquines expenedores de tabac.
c.- Màquines de venda d'articles pornogràfics.
d.- Màquines de tipus ‹‹B›› o recreatives amb premi programat i màquines de tipus
‹‹C›› o d'atzar, tot això d'acord amb la legislació especifica vigent en la matèria.
e.- Màquines recreatives de força, entenent com a tals les màquines tipus ‹‹boxer››,
‹‹kicker››, ‹‹kickboxer››, ‹‹arm wrestler››, martell i anàlogues.
f.- Qualsevol altra que resulti incompatible en general amb la legislació específica
vigent.
2.- La ubicació de qualsevol tipus de màquina expenedora o recreativa a la terrassa d'un
establiment no pot representar un perill per a les persones que en facin ús. Així mateix, la seva
ubicació no pot convertir en requisit per a la seva utilització l'ús total o parcial de la via pública per
part de les persones que facin ús d'aquestes.
3.- El funcionament, ús i explotació de les màquines recreatives instal·lades a la terrassa
d'un establiment ha de quedar limitat a l'horari comprès entre l'horari permès per a l'inici de
l'activitat en la terrassa i les 00.00 hores.

Article 17. Ubicació i nombre (TEXT MODIFICAT PER BOIB núm. 88 de 20/07/2017)
1.- S'autoritza la instal·lació d'un màxim de tres màquines a la terrassa de l'establiment,
subjecte a les següents limitacions específiques:
a.- S'autoritza la instal·lació d'una màquina expenedora per cada deu metres
quadrats de terrassa.
b.- S'autoritza la instal·lació d'una màquina recreativa per cada deu metres quadrats
de terrassa, sense perjudici de les limitacions establertes en el Decret 132/2001 per a la
instal·lació de màquines recreatives i d'atzar tipus ‹‹D››.
2.- Per als establiments que disposin de l'oportuna llicència d'obertura i funcionament per
desenvolupar l'activitat de saló recreatiu, no és aplicable la limitació establerta en l'apartat 1
d’aquest article en el que es refereix a la instal·lació de les màquines recreatives indicades en
l'apartat IV de l’article 14 anterior.
3.- Les màquines han d'estar situades en el plànol de façana, a excepció de les màquines
expenedores d'aigua, les màquines de competència pura o esport entre dos o més jugadors i les
màquines o aparells recreatius d'ús infantil, i no poden ser emprades com a element de separació
entre terrasses de diferents establiments comercials.

Article 18. Requisits (TEXT MODIFICAT PER BOIB núm. 88 de 20/07/2017)
1.- Per a la instal·lació de qualsevol dels tipus de màquina expenedora o recreativa prevists
en l’article 14 anteriors es requerirà l'oportuna sol·licitud que s'adjunta com a annex 1, així com el
pagament de la taxa prevista en la corresponent ordenança fiscal. Així mateix, s’ha d’adjuntar un
croquis a escala de la terrassa, on es detalli la ubicació prevista de les màquines.
2.- En aquesta declaració s’ha de fer constar:
a.- Que es compleixen els requisits establerts en la normativa vigent.
b.- Que es mantindran els requisits i condicions durant la vigència i tot l'exercici de
l'activitat.
c.- Que es disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de
pagament.

d.- Que es disposa de la documentació que ho acredita en l'emplaçament de
l'activitat per al seu control i inspecció:
i.- Certificat d'homologació de les màquines a instal·lar.
ii.- Documentació que n’empari la fabricació, explotació o instal·lació
iii.- Assegurança de responsabilitat civil.
3.- Qualsevol de les màquines a instal·lar en les terrasses dels establiments comercials i/o
dels destinats a l'activitat turística bàsica del municipi, han de complir el que disposa l'Ordenança
municipal de protecció del medi ambient contra la contaminació per renous i vibracions.
Capítol IV - De la Col·laboració Administrativa, Compliment de l’Ordenança, Inspecció i
Mesures Cautelars

Article 19.- Col·laboració
L’Ajuntament de Calvià, en aplicació i desenvolupament de la política municipal de
cooperació i col·laboració amb els establiments turístics i comercials del municipi, col·laborarà
activament amb els empresaris en l’adopció de mesures de rehabilitació d’edificis i adaptació dels
establiments a les disposicions d’aquesta Ordenança.

Article 20. Compliment de l’Ordenança
Les normes d’aquesta Ordenança són d’obligat compliment per a tots els establiments del
municipi i s’exigiran als responsables de l’activitat, tant en els establiments actualment oberts com
a través de la concessió de noves llicències d'obertura i funcionament de locals que s'atorguin a
partir de la vigència d’aquesta Ordenança.

Article 21. Inspecció
Els serveis tècnics de l’Ajuntament de Calvià, amb la finalitat de garantir la legalitat
urbanística, podran practicar les inspeccions i exàmens necessaris per comprovar el compliment
d’aquesta normativa, practicar les mesuraments precisos i realitzar les actuacions que considerin
convenients per al seu compliment.
A aquests efectes, els titulars dels establiments facilitaran l’accés als serveis d’inspecció
municipals i podran presenciar les operacions que aquests realitzin.
De les actuacions que es duguin a terme, s’aixecarà acta acreditativa de la inspecció
realitzada.

Article 22. Mesures cautelars
Amb independència de la instrucció del corresponent expedient sancionador, la Batlia
podrà adoptar les següent mesures cautelars:
1r. En els casos en què no es disposi de l’oportuna llicència, autorització o
tramitació administrativa regulades en aquesta Ordenança o per incompliment de les
condicions establertes en ella, s’hauran de comunicar al titular de l’activitat les anomalies
detectades, i se li atorgarà un termini de cinc dies improrrogables perquè acrediti la
legalitat de la instal·lació o elements autoritzats o susceptibles de ser autoritzats segons
aquesta Ordenança, entenent-se que la falta de resposta implica l’acceptació de les
irregularitats assenyalades i permetrà dictar resolució per la Batlia, de forma immediata,
ordenant la retirada dels esmentats elements. Aquesta mesura es mantindrà mentre
persisteixi la situació il·legal.

2n. Si la instal·lació requereix llicència o, en el seu cas, sol·licitud de tramitació
administrativa i aquestes haguessin estat sol·licitades i denegades, l’inspector actuant
sol·licitarà al titular de l’establiment la immediata retirada dels elements, d’acord amb les
especificacions d’aquesta Ordenança, sense perjudici de que s’aixequi l’oportuna acta de
denúncia. En el supòsit de que s’incompleixi la sol·licitud de retirada, la Batlia podrà
decretar la immediata retirada dels elements per part de la brigada municipal i el seu
dipòsit en el lloc que assenyali l’interessat o, en el seu cas, a les dependències municipals.
3r. Si el seu dipòsit es disposa a les dependències municipals, això suposarà
l’abonament de les taxes i altres despeses a què doni lloc la seva custòdia.

Capítol V. De la Classificació de les Infraccions, les Sancions i el Procediment Sancionador

Article 23. Qualificació d’infraccions
Sense perjudici del disposat a la legislació específica que li resulti d’aplicació, les
infraccions, segons el previst en aquesta Ordenança, es classificaran en lleus, greus i molt greus.

Article 24. Faltes (TEXT MODIFICAT PER BOIB núm. 88 de 20/07/2017)
I.- Són faltes lleus:
1.- No facilitar la informació o documentació requerida pels serveis d'inspecció
municipals.
2.- Totes les accions o omissions que suposin un incompliment d’alguna de les
prescripcions establertes en l'Ordenança, sempre que d'aquestes no es derivi una
disminució en la seguretat de les instal·lacions.
3.- La utilització dels tendals, marquesines o qualsevol altre element situat en els
espais de reculada per penjar-hi objectes o separacions verticals.
4.- La col·locació d'elements que no compleixin les exigències de materials o
qualitat a què es refereix l'article 7.
5.- L'incompliment en la distribució i ordenació d'expositors, mobiliaris i estris situats
en les terrasses dels locals d'acord amb el previst en l'article 10 d’aquesta Ordenança.
6.- En general, totes les conductes que impliquin negligència o descurança i no
estiguin previstos com a faltes de caràcter greu o molt greu en aquesta Ordenança o llei
específica d'aplicació.
II.- Són faltes greus:
1.- La instal·lació de tendals, marquesines, paravents, tòtems o altres elements a
les terrasses o zones privades contravenint el que disposa l'article 6, sempre que no
suposin un perill imminent per a les persones o els béns.
2.- La instal·lació de tendals, marquesines, paravents, tòtems o altres elements
regulats en aquesta ordenança sense prèvia llicència municipal o sense ajustar-se a les
prescripcions establertes en aquesta.
3.- La col·locació de màquines expenedores sense l'oportuna sol·licitud de
tramitació administrativa.
4.- L'incompliment del previst en l'article 18 referent als requisits per a la instal·lació
de màquines.
5.- L'incompliment del prescrit en els articles 9, 11 i 12 del capítol II d’aquesta
ordenança pel que fa a l'ús de les terrasses i la millora de l'accessibilitat i supressió de

barreres arquitectòniques.
6.- L'incompliment de l'establert en els articles 13 i 17 del capítol III relatiu a la
limitació genèrica d'instal·lació de màquines expenedores, ubicació i nombre màxim
permès per establiment comercial.
7.- L'obstrucció de la labor inspectora.
8.- La reincidència en faltes lleus.
III.- Són faltes molt greus:
1.- Les infraccions a què es refereix l'apartat II anterior que puguin suposar un risc
imminent per a les persones o els béns.
2.- L'incompliment del prescrit en l'article 9 bis d’aquesta ordenança pel que fa a
l'exposició de begudes alcohòliques.
3.- L'incompliment de les prohibicions indicades en l'article 16 pel que fa a les
prohibicions en la instal·lació de màquines expenedores o màquines recreatives.
4.- La reincidència en faltes greus.

Article 25.- Sancions
1.- Quantia de les sancions:
a) Per infraccions faltes lleus, amb multa des de 120,00 a 1.200,00 euros.
b) Per infraccions faltes greus, amb multa des de 1.201,00 a 3.600,00 euros.
c) Per infraccions faltes molt greus, amb multa des de 3.601,00 a 30.000,00 euros.
2.- Les infraccions tipificades en els apartats 2n. i 3r. de l’article 24.II, seran sancionades
d’acord amb l’establert a la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística de la CAIB,
amb multa de fins 30.000,00 euros.
3.- Les infraccions tipificades a l’apartat 1r de l’article 24.I, seran sancionades d’acord amb
l’establert a la Llei reguladora de les bases de règim local, amb multa de fins 100,00 euros.
4.- Quan es tracti d’infraccions continuades, les sancions a què es refereix el punt anterior
s’imposaran diàriament, mentre persisteixi en la comissió de la infracció.
5.- Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduarà tenint en compte
l’afectació a la seguretat de les persones, la capacitat econòmica de l’infractor, benefici obtingut de
la infracció, la intencionalitat i la reiteració.

Article 26.- Reincidència
A efectes de qualificació de sanció en un grau superior amb motiu de reincidència,
s’entendrà que existeix quan l’infractor hagi estat sancionat, per resolució ferma, per haver comès
una o més d’una infracció de la mateixa naturalesa tipificada per aquesta Ordenança dins de l’any
immediatament anterior.

Article 27.- Utilització de la via de constrenyiment
L’import de les multes i, en el seu cas, de les despeses ocasionades amb ocasió de
l’actuació municipal per a l’execució subsidiària necessària per adequar la utilització dels espais
de reculada a les normes d’aquesta Ordenança, en cas de no pagament, s’exigirà per via de
constrenyiment administratiu.

Article 28. Responsabilitat (TEXT MODIFICAT PER BOIB núm. 88 de 20/07/2017)
Són responsables de les infraccions administratives que contravinguin el que disposa
aquesta Ordenança les persones titulars de l'activitat principal.
De forma solidària, són responsables de les infraccions les persones que resultin ser
autores de les accions o omissions descrites que contravinguin les disposicions determinades en
aquesta Ordenança.

Article 29. Procediment sancionador (TEXT MODIFICAT PER BOIB núm. 88 de
20/07/2017)
Els expedients sancionadors s’han de sotmetre al que disposa la Llei 39/2015 d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i als principis de
la potestat sancionadora establerts per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic.
El procediment sancionador es regirà per l'establert en el Decret 14/1994, de 10 de febrer,
pel qual s'aprova el Reglament del procediment a seguir en l'exercici de la potestat sancionadora a
les Illes Balears, o norma que la substitueixi, així com per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 30. Prescripció (TEXT MODIFICAT PER BOIB núm. 88 de 20/07/2017)
Sense perjudici del que disposa la legislació específica que hi resulti d'aplicació, les
infraccions regulades per aquesta Ordenança com a molt greus prescriuen als tres anys, les greus
als dos anys i les lleus a l'any, comptant des del dia que la infracció s’hagi comès.
Les sancions per infraccions molt greus, greus i lleus prescriuen en els mateixos terminis
assenyalats en el paràgraf anterior, a comptar de l'endemà del dia en què la resolució
sancionadora adquireixi fermesa en totes les vies.

Article 31. Restauració (TEXT MODIFICAT PER BOIB núm. 88 de 20/07/2017)
La imposició de qualsevol sanció no eximeix de l'obligació d'adequar la realitat física dels
elements objecte de l'ordenació estètica, ni de la d'indemnitzar, si n’és el cas, pels danys i
perjudicis causats.

Disposicions Transitòries
Primera.L’adequació de les instal·lacions i elements a què es refereix aquesta Ordenança per als
establiments que tinguessin llicència municipal d’obertura atorgada abans de l’entrada en vigor de
l’Ordenança, es realitzarà en el termini màxim de tres anys a comptar des de la seva entrada en
vigor.
Segona.La Batlia-Presidència, previ acord i consens amb les organitzacions empresarials
representatives de tots els sectors implicats, queda facultada per determinar el calendari
d’aplicació d’aquesta Ordenança en les distintes zones o carrers del terme municipal que s’acordi,
dins del termini general a que fa referència la disposició transitòria primera.
Tercera.- (AFEGIDA PER BOIB núm. 88 de 20/07/2017)
Les mesures previstes en l'article 9.bis entraran en vigor a partir del dia 13 de desembre de
2017.

Disposicions Addicionals
Primera.Amb ocasió de la posada en marxa de programes de regeneració de zones turístiques i
comercials, l’Ajuntament de Calvià col·laborarà i assessorarà als titulars dels establiments amb la
finalitat d’aconseguir acords globals de modernització i adaptació de l’ús dels espais de reculada a
les normes d’aquesta Ordenança.
Segona.Sense perjudici del disposat en l’article 6è, l’Ajuntament de Calvià, a petició dels titulars
dels establiments, procedirà a delimitar els àmbits a què es refereix l’article 3r, en aquells casos en
què no es trobi clarament definida la delimitació entre l’espai públic i el privat, mitjançant la
col·locació de fites o senyals identificadores de la separació entre l’espai privat i la via o espai
públic.
Tercera.Amb independència del previst en aquesta Ordenança, els establiments a què es refereix
el Decret 2/1992, de 16 de gener, de regulació de l’oferta complementària i el Decret 54/2005, de
20 de maig, d’ordenació i regulació de l’oferta de restauració, hauran de complir les prescripcions
que estableix l’Ordre del conseller de Turisme de 6 de juliol de 1992, per la qual es desenvolupa el
Decret 2/1992.

Disposició Derogatòria
Única.Queden derogades aquelles normes municipals que s’oposin o contradiguin aquesta
Ordenança i, en especial, l’Ordenança reguladora de l’estètica exterior dels establiments
comercials i de l’oferta turística complementària del municipi de Calvià, de 30 de novembre de
2000.

Disposicions Finals
Primera.En tot el no previst en aquesta Ordenança, s’estarà al disposat en la Llei reguladora de les
bases del règim local i la seva normativa complementària, Llei del sòl, Llei /1993 per a la millora
de l’accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques, Pla General d’Ordenació Urbana
de Calvià, Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, Reglament del procediment sancionador i altres disposicions sectorials d’aplicació.
Segona.Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament per la
Corporació, en el moment en què es publiqui el seu text íntegre en el BOIB i una vegada
transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local.

DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A L'INSTAL·LACIÓ D'UNA MÀQUINA
EXPENEDORA O RECREATIVA

Núm. Expedient:

SOL·LICITANT
Nom i Cognoms
DNI-CIF
Telèfon: Fax: Email:
Adreça: CP: Població:

EN REPRESENTACIÓ DE
Nom i Cognoms
DNI-CIF
Telèfon: Fax: Email:
Adreça: CP: Població:
De conformitat amb el que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, s'informa als interessats que:
1.- Les seves dades s'incorporaran un fitxer de dades personals, denominat Activitats, del que és
responsable l'Ajuntament de Calvià, la finalitat del qual és l'atorgament de llicències d'activitat, tramitació
de declaracions de responsable d'activitat, autorització de festes i esdeveniments, llicències d'ocupació de
la via pública i guals.
2.- Cessions de les dades previstes: a altres organismes públics.
3.- L'òrgan administratiu davant el qual pot exercitat, si escau, els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació, oposició i aquells altres reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999 és el Servei d'Atenció al
Ciutadà de l'Ajuntament de Calvià, situat en la C/ Julià Bujosa Sans, Batle, 1 (Calvià).

DOMICILI PER A COMUNICACIONS
DNI-CIF
Telèfon: _______________ Fax:_______________ Email:
Adreça: ____________________________ CP: ___________ Població:

DADES DE L'ACTIVITAT
Activitat:
Emplaçament: _________________________ CP: _______ Població:

Referència Cadastral:
(Emplenar amb tots els nombres i lletres que apareix en el rebut de l'IBI)
Nom comercial:
Telèfon: ______________ Fax: _______________ Email:

DADES DE LA MÀQUINA A INSTAL·LAR
Tipus de màquina:
( ) Màquina expenedora de begudes no alcohòliques i productes comestibles
( ) Màquina expenedora d'articles de regal i anàlegs
( ) Màquina expenedora d'aigua
( ) Màquina recreativa d'ús infantil
( ) Màquina de competència pura o esport.
( ) Màquina recreativa i atzar tipus A

S'adjunta pla terrassa amb la ubicació de la màquina.

Sobre la base del que es disposa en el art. 69 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre,

DECLAR, sota la meva responsabilitat:

a.- Que les dades contingudes en aquest document són certes.
b.- Que compleixo els requisits que estableix la normativa vigent.
c.- Que mantindré els requisits i les condicions de la lletra anterior durant tota la vigència i
tot l'exercici de l'activitat.
d.- Que la data d'inici de l'activitat és: ______de _________________ de _________
e.- Que estic en possessió d'una pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de
pagament.
f.- Que disposo de la documentació que ho acredita en l'emplaçament de l'activitat per al
seu control i inspecció, que és la següent:
•

Certificat d'homologació de les màquines a instal·lar.

•

Documentació que empari la seva fabricació, explotació o instal·lació.

•

Assegurança de responsabilitat civil.

_________________________, _______ de _____________________ de __________

(signatura del/ de la declarant)

SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ (MALLORCA)

