
Import total: 120.000 euros/any IVA inclòs

5. Adjudicació
a) Data: 4-05-2006.
b) Contractista: UTE a constituir formada per les empreses Melchor

Mascaró SA i Rebalim SA.  
c) Nacionalitat: espanyola
d)   Import de l’adjudicació: 119.996,33 euros/any IVA inclòs 
d) Termini d’adjudicació: vuit anys prorrogable de conformitat amb l’es-

tablert al plec de clàusules administratives. 

Santa Margalida, 22 de maig de 2006.
El batle, Antoni del Olmo Dalmau

— o —

Num. 9881
No havent-se presentat pels interessats, durant el termini d’exposició al

públic, cap reclamació contra l’Ordenança municipal per a la gestió dels residus
de la construcció-demolició aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple, en ses-
sió ordinària de dia 13 de març de 2006, ha resultat definitivament aprovada, i
per aquest motiu, es publica el text íntegre del mencionat acord, que és el
següent:

‘Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal per a la gestió dels
residus de la construcció-demolició, conforme el text que s’adjunta com annex
a la present proposta. 

Segon. Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de
l’Ordenança per un termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·lega-
cions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Tercer. Disposar que si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant
el termini d’informació pública i/o el d’audiència als interessats, l’Ordenança
que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de
cap tràmit ulterior i es procedirà directament a la publicació.

Quart. La present Ordenança entrarà en vigor un cop aprovat definitiva-
ment hagi estat publicat íntegrament el seu text al Butlletí Oficial de les Illes
Balears i hagi transcorregut el termini de 15 dies a què fa referència l’article 65
de la Llei 7/ 1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.’

‘ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
La present ordenança té per objecte establir una regulació addicional a la

de l’atorgament de llicències municipals d’obres per tal de regular la gestió con-
trolada de terres, excavacions, enderrocs, runes i residus de la construcció-
demolició (en endavant RCD) que es generin en l’execució d’aquestes obres
sempre que no tinguin la consideració de residus perillosos i vagin destinats a
l’abandonament.

En les actuacions no sotmeses a l’obtenció prèvia de llicència d’obres
però en les quals es generin RCD, els productors i transportistes quedaran igual-
ment obligats a complir les previsions establertes en el Pla Director Sectorial per
a la  Gestió dels residus de Construcció-Demolició, Voluminosos i Pneumàtics
Fora d’Ús de l’Illa de Mallorca.

Amb aquesta regulació pretén donar-se compliment a l’article 20 de la
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus pel que fa als residus urbans i als serveis
que han de prestar les entitats locals, així com als articles 6 i 8 i a la disposició
addicional segona del Pla Director Sectorial per a la  Gestió dels residus de
Construcció-Demolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora d’Ús de l’Illa de
Mallorca, que regulen les obligacions que corresponen als ajuntaments quant a
la recollida, trasllat i pretractament d’aquest tipus de residus, i l’obligació de
traslladar a les ordenances municipals les mesures necessàries per al compli-
ment de les noves previsions normatives.

Article 2. Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és el terme municipal de Santa

Margalida. 
L’Ordenança s’aplicarà en els procediments de sol·licitud de llicències

municipals d’obres, tant majors com menors, d’acord amb la normativa vigent,
així com als casos en què actuacions que generin RCD però que no estiguin sub-
jectes a llicència.

Article 3. Definicions
S’entendran RCD els prevists en la categoria 17 del Catàleg Europeu de

Residus, Decisió 2001/118/CE, de la Comissió, de 16 de gener de 2001 (Annex
1). 

Queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança tots aquells resi-
dus que tenguin la consideració de perillosos. 

No es consideraran residus destinats a tractament els desmunts i les terres
no contaminades que hagin de ser reutilitzats com a rebliment en la mateixa obra
o que pugin ser destinats directament a restauració de pedreres. En aquests
casos, el titular de la llicència quedarà exempt del pagament del preu correspo-
nent i, en conseqüència, de la presentació dels comprovants justificatius, però
haurà de justificar el destí d’aquests materials. 

CAPÍTOL II. RÈGIM JURÍDIC
Article 4. Obligacions dels productors de RCD
Les obligacions per a qualsevol tipus d’actuació, subjecte o no a l’obten-

ció de llicència, que generi RCD seran les següents:
1) Realitzar la separació en origen de la manera següent:

* En tots els casos, separar i emmagatzemar de forma diferenciada els
residus perillosos de la resta.

* Sempre que tècnicament sigui possible, i a excepció de les obres menors
en les quals es generi un volum inferior a 5 metres cúbics de residus, s’estableix
l’obligatorietat de separar les següents fraccions de residus no perillosos:

a) Residus inerts (ceràmics, restes de formigó, terres i similars).
b) Restes de residus: envasos de qualsevol tipus, restes metàl·liques, res-

tes de fusta, plàstic i similars i altres residus no perillosos.
Els contenidors hauran de disposar de tancament per evitar abocaments

incontrolats.
Quan els contenidors de RCD i assimilables hagin d’estar situats a la via

pública, caldrà disposar de la corresponent autorització municipal.
Els promotors, constructors i/o titulars de l’activitat seran responsables

solidàriament de la neteja de l’àrea afectada pel contenidor i de la recollida dels
residus que hagin quedat incorrectament disposats en les rodalies del conteni-
dor.

2) Responsabilitzar-se del transport de residus fins als centres de transfe-
rència i pretractament o a les plantes de tractament incloses en el servei públic
insularitzat del Consell Insular de Mallorca, mitjançant transportista registrat en
el registre de transportistes de residus de construcció i demolició, voluminosos
i pneumàtics fora d’ús de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears (veure model Annex 2).

El lloc de lliurament dels RCD serà l’indicat a la llicència i podrà efec-
tuar-se de les següents formes:

2.1.-Directament a les instal·lacions de gestió autoritzades per la
Conselleria de Medi Ambient mitjançant el pagament del preu corresponent.

2.2.-Directament als contenidors que puguin ésser col·locats d’acord amb
les Ordenances Municipals que, en tot cas, hauran de ser contractats pel pro-
ductor o posseïdor dels residus i que, posteriorment, seran transportats al dipò-
sit controlat de runes autoritzat.

3) Abonar els costs que origini la gestió dels residus de construcció i
demolició generats.

Article 5. Tramitació de Llicències d’Obra
Els productors de residus de construcció i demolició estan obligats a:
A. Obra Major:
En el moment de presentar el Projecte d’Execució es presentarà la docu-

mentació següent:
1) Contracte formalitzat amb el gestor autoritzat pel servei públic insula-

ritzat per gestionar els residus generats.
2) Una avaluació del volum i les característiques dels residus que s’origi-

naran.
3) L’avaluació, si escau, dels residus que no necessitaran cap tipus de trac-

tament i que es podran destinar directament a restauració de pedreres. Es podran
destinar directament a la restauració de pedreres els residus de construcció i
demolició que tinguin la consideració d’inerts nets (els desmunts i terres no con-
taminades), sempre i quan es compleixin les següents condicions:

i) Que la decisió sigui presa pel promotor i/o pel constructor.
ii) Que ho autoritzi el director tècnic de l’obra.
iii) Que estigui previst al corresponent projecte d’obra o que ho decideixi

el director tècnic.
iv) Que es comuniqui al Consell de Mallorca (veure model Annex 3).
4) Les mesures previstes de separació en origen o reciclatge in situ durant

la fase d’execució de l’obra.
5) Una valoració econòmica del cost d’una gestió adequada dels residus

generats.
6) Dipositar una fiança a Consell de Mallorca, l’import de la qual serà

d’un 125% dels costos estimats corresponents a una adequada gestió de residus
generats en l’obra per mitjà del certificat de l’autor del projecte. En aquells
casos en què es demostri la dificultat per preveure el volum de residus, l’import
de la fiança serà d’un 0’15% del pressupost total de l’obra sotmesa a llicència
(veure model Annex 4). Quan l’Administració tingui constància que la valora-
ció econòmica del cost d’una gestió adequada dels residus generats o el pressu-
post de l’obra no s’adapten a la realitat, o detecti algun defecte en la base de càl-
cul, podrà efectuar una valoració econòmica addicional, que serà la que es tin-
drà en compte per calcular l’import de la fiança. 

B. Obra Menor
La concessió de la Llicència Municipal es donarà condicionada a la pre-

sentació, dins el termini d’un mes a contar a partir del dia següent a la notifica-
ció de la llicència, de la documentació següent:

1) Contracte formalitzat amb el gestor autoritzat pel servei públic insula-
ritzat per gestionar els residus generats (es facilitarà a l’Ajuntament).

2) L’avaluació, si escau, dels residus que no necessitaran cap tipus de trac-
tament i que es podran destinar directament a restauració de pedreres. Es podran
destinar directament a la restauració de pedreres els residus de construcció i
demolició que tinguin la consideració d’inerts nets (els desmunts i terres no con-
taminades), sempre i quan es compleixin les següents condicions:

i) Que la decisió sigui presa pel promotor i/o pel constructor.
ii) Que es comuniqui al Consell de Mallorca (veure model Annex 3).
3) Mesures previstes de separació en origen o de reciclatge in situ durant

l’obra.
4) Dipositar una fiança l’import de la qual serà d’un 0,15% del pressupost

total de l’obra sotmesa a llicència i sempre no inferior a 200 euros. La fiança es
constituirà a la Tresoreria d’aquesta Corporació i s’haurà de presentar còpia del
resguard del pagament (veure model Annex 5).

Constitució de Fiança
En ambdós casos la fiança s’haurà de constituir en una de les formes

següents:
- En metàl·lic.
- Mitjançant aval atorgat per un establiment de crèdit, d’acord amb la nor-

mativa vigent.
- Mitjançant aval d’una societat de garantia recíproca, d’acord amb la nor-

mativa vigent. En el document de formalització d’aquesta modalitat de fiança
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s’haurà de fer constar el consentiment prestat pel fiador o avalista a l’extensió
de la responsabilitat davant l’Administració en els mateixos termes que si la
garantia fos constituïda pel mateix titular.

La fiança es tornarà després de la concessió del final d’obra i d’haver jus-
tificat la gestió adequada dels residus generats presentant el rebut de lliurament
dels residus a les plantes del servei públic (veure model Annex 6). 

El no compliment de les determinacions d’aquesta ordenança quant a la
correcta gestió dels residus de construcció-demolició, serà motiu d’execució de
la fiança, independentment de les sancions que puguin resultar d’aplicació.

CAPÍTOL III. RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA I RÈGIM
SANCIONADOR

Article 6. Responsabilitat administrativa i règim sancionador
Les infraccions d’aquesta Ordenança seran sancionades d’acord amb el

previst a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, sense perjudici de les corres-
ponents responsabilitats civils i penals, mitjançant procediment sancionador que
es tramitarà d’acord amb el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova
el reglament sancionador a seguir per l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en l’exercici de la potestat sancionadora. 

La potestat sancionadora correspondrà al batlle.
Constituirà infracció tota aquella actuació o omissió que vulneri les pres-

cripcions contingudes en aquesta Ordenança i a la normativa sectorial d’obliga-
ció.

Article 7. Obligació de reposar, multes coercitives i execució subsidiària
En cas de vulneració de les disposicions de la present Ordenança i amb

independència de la imposició de les multes procedents, l’òrgan competent amb
la finalitat de restaurar els espais malmesos amb motiu de les infraccions come-
ses, podrà adoptar les mesures següents:

a) Suspendre provisionalment els treballs d’abocament que contradiguin
les disposicions d’aquesta Ordenança o siguin indegudament realitzades.

b) Requerir l’infractor perquè, en el termini atorgat, introdueixi les recti-
ficacions necessàries per ajustar-les a les condicions de la llicència o a les pres-
cripcions d’aquesta Ordenança, i perquè restableixi els espais degradats. 

c) Ordenar l’aplicació de les mesures tècniques adequades que garantei-
xin el compliment de les prescripcions d’aquesta Ordenança i, en general, de la
legislació vigent en la matèria.

d) Ordenar la reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les
instal·lacions o qualsevol altre bé de domini públic que en resulti afectat.

Si els infractors no realitzessin la reposició o restauració ordenades, l’òr-
gan competent podrà acordar la imposició de multes coercitives una vegada
transcorreguts els terminis assenyalats en el requeriment corresponent. La quan-
tia de cada una de las multes no superarà un terç de la sanció fixada per la infrac-
ció comesa.

Així mateix, en aquests casos i en el supòsit que no es realitzin les opera-
cions de neteja i recuperació de sòls contaminats, podrà executar-se l’ordre sub-
sidiàriament per compte de l’infractor i a costa seva.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
En tot allò no previst en aquesta ordenança, serà d’aplicació la Llei

10/1998 i el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels residus de construcció i
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca (BOIB
núm. 141 de 23-11-2002), i normativa complementària.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els titular de les activitats o obres productores de RCD iniciades amb

anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, pendents encara de la seva
gestió, tot i no haver constituït les fiances corresponents, estan obligats a realit-
zar-la de manera adequada i podran ser requerits per l’Ajuntament, en qualsevol
moment, perquè així ho acreditin.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança, d’acord amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’a-

bril, reguladora de les bases de règim local, entrarà en vigor una vegada hagi
transcorregut el termini previst a l’article 65.2 del mateix text legal.

Santa Margalida, 9 de Març de 2006

La Regidora de Medi Ambient, Ana Rodríguez

ANNEX I:
Categoria 17: Residus de la construcció i demolició (Inclosa la terra exca-

vada de zones contaminades) del Llistat Europeu de Residus.
17 01. Formigó, maons, teules i materials ceràmics.
17 01 01. Formigó.
17 01 02. Maons.
17 01 03. Teules i materials ceràmics.
17 01 06. Mescles o fraccions separades, de formigó, maons, teules i

materials ceràmics que contenen substàncies perilloses.
17 01 07. Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, distin-

tes de les especificades en el codi 17 01 06.
17 02. Fusta, vidre i plàstic.
17 02 01. Fusta.
17 02 02. Vidre.
17 02 03. Plàstic.
17 02 04. Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan

contaminades per elles.
17 03. Mescles bituminoses, quitrà d’hulla  i altres productes quitranats.
17 03 01. Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla.
17 03 02. Mescles bituminoses distintes de les especificades en el codi 17

03 01.
17 03 03. Quitrà d’hulla i productes quitranats.
17 04. Metalls (inclosos els seus aliatges).
17 04 01. Coure, bronze, llautó.

17 04 02. Alumini.
17 04 03. Plom.
17 04 04. Zinc.
17 04 05. Ferro i acer.
17 04 06. Estany.
17 04 07. Metalls mesclats
17 04 09. Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.
17 04 10. Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres subs-

tàncies perilloses.
17 04 11. Cables distints dels especificats en el codi 17 04 10.
17 05. Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i fangs

de drenatge.
17 05 03. Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.
17 05 04. Terra i pedres distintes de les especificades en el codi 17 05 03.
17 05 05. Fangs de drenatge que contenen substàncies perilloses.
17 05 06. Fangs de drenatge distints dels especificats en el codi 17 05 05.
17 05 07. Balast de vies fèrries que conté  substàncies perilloses.
17 05 08. Balast de vies fèrries distint de l’especificat en el codi 17 05 07.
17 06. Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen

amiant.
17 06 01. Materials d’aïllament que contenen amiant.
17 06 03. Altres materials d’aïllament que consisteixen en , o contenen,

substàncies perilloses.
17 06 04. Materials d’aïllament distints dels especificats en els codis 17

06 01 i 17 06 03.
17 06 05. Materials de construcció que contenen amiant.
17 08. Materials de construcció a base de guix.
17 08 01. Materials de construcció a base de guix contaminats amb subs-

tàncies perilloses.
17 08 02.  Materials de construcció a base de guix distints dels especifi-

cats en el codi 17 08 01.
17 09. Altres residus de construcció i demolició.
17 09 01. Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.
17 09 02. Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per

exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines
que contenen PCB, acristallaments dobles que contenen PCB, condensadors que
contenen PCB).

17 09 03. Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
mesclats) que contenen substàncies perilloses.

17 09 04. Residus mesclats de construcció i demolició distints dels espe-
cificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

ANNEX II. 
Model d’autorització per part del promotor al transportista en què aparei-

xen dades relatives a l’obra d’on provenen dels residus.

DADES TRANSPORTISTA
Empresa _________________________________________________
Nom ____________________________________________________
Domicili _________________________________________________
NIF / CIF ________________________________________________

DADES CLIENT
Empresa _________________________________________________
Nom ____________________________________________________
Domicili _________________________________________________
NIF / CIF ________________________________________________

TIPUS DE CÀRREGA _____________________________________
DATA D’ENTRADA A LA PLANTA_________________________
DESCRIPCIÓ ____________________________________________
M3 APROX.______________________________________________

OBRA
TIPUS D’OBRA _________________________________________
MUNICIPI ______________________________________________
SITUADA EN C/ _________________________________________
LLICÈNCIA D’OBRA NÚM. _______________________________

EL PROMOTOR AUTORITZA AL TRANSPORTISTA A ENTREGAR
ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ EN NOM SEU A MAC
INSULAR SL PER FACTURAR-LOS POSTERIORMENT.

Signatura i segell del              Signatura i segell del transportista
PROMOTOR

ANNEX III
Documentació per a la notificació relativa a l’abocament de terres i des-

munts nets, no contaminats, directament a pedrera

1. Comunicat de l’empresa al Consell de Mallorca, dirigit a la Direcció
Insular de Residus del Departament de Cooperació Local del Consell de
Mallorca (s’adjunta model).

2. En cas de no haver estat previst l’abocament en el projecte original
autorització de la direcció d’obra que certifica el caràcter no contaminant dels
residus i la destinació prevista per restaurar pedres

MODEL DE COMUNICAT DE L’ABOCAMENT A PEDRERA

Sr.______________________________ 
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amb DNI núm.________________ en representació de l’empre-
sa__________________________________ amb CIF________________ 

i domicili a______________________ 
adjudicatària de l’obra_____________________________________

COMUNICA
al CONSELL DE MALLORCA que, d’acord a la disposició addicional

tercera del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció,
Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d’Ús, segons la qual:

Els inerts nets (les terres i els desmunts nets, no contaminats) es poden
destinar directament a pedreres, per decisió del  promotor ______________ i/o
constructor__________________ amb l’autorització de la direcció tècnica de
l’obra__________________

Aquesta destinació HA D’ESTAR PREVISTA AL PROJECTE D’OBRA
_________________ o per decisió del seu director

L’entitat que representa abocarà material a la pedrera
__________________ situada a__________________ i que disposa de pla de
restauració aprovat per la Direcció General d’Indústria.

Nº LLICÈNCIA:____________________________________

PEDRERA _________________________________________________
(HA DE CONSTAR APROVAT AL PLA DE PEDRERES EL PLA DE

RESTAURACIÓ) 

ANNEX IV
Model d’Aval per a la constitució de fiança al Consell de Mallorca
L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca)

_________________________________ amb CIF ____________________ i
domicili a efectes de notificacions i requeriments a (localitat) ____________,
carrer / plaça / avinguda _____________________________, núm._____,
CP__________, i en nom seu (nom i llinatges dels apoderats)
________________________________________,  amb poders suficients per
obligar-la en aquest acte, segons resulta de la verificació de la representació
efectuada en la part inferior d’aquest document,

AVALA
(nom i llinatges) ________________________________________, amb

NIF ______________, en virtut del  que disposa l’article 9è del Pla Director
Sectorial per a la Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i
Pneumàtics fora d’Ús de l’Illa de Mallorca aprovat pel Ple del Consell de
Mallorca en sessió de dia 8 d’abril de 2002, per respondre a l’adequada gestió
dels residus generats a l’obra, davant el Consell de Mallorca

Per un import de: (en lletres i xifres)

Descripció de l’obra major o referència de la llicència d’obres:
Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb

renúncia expressa al benefici d’excussió i amb compromís de pagament al pri-
mer requeriment del Consell de Mallorca, amb subjecció als termes prevists al
Director Sectorial per a la Gestió de Residus de Construcció, Demolició,
Voluminosos i Pneumàtics fora d’Ús de l’illa de Mallorca, en les seves normes
de desenvolupament i en la normativa reguladora de la Caixa General de
Dipòsits.

El present aval estarà en vigor fins que el Consell de Mallorca, o qui esti-
gui habilitat en nom seu, n’autoritzi la cancel·lació o devolució d’acord amb el
que estableix el Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus de Construcció,
Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d’Ús de l’Illa de Mallorca.

Lloc i data: _________________,______ de______________ de 200__

Raó social de l’entitat:_______________________________________ 

Signatura dels apoderats:

ANNEX V
Model d’Aval per a la constitució de fiança a l’Ajuntament de Santa

Margalida
L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recípro-

ca)__________________________________________________amb
CIF_______________  i domicili a efectes de notificacions i requeriments a
(localitat)___________________________________, carrer/plaça/avinguda
___________________________, núm._____, CP__________, i en nom seu
(nom i llinatges dels apoderats) ___________________________, amb poders
suficients per obligar-la en aquest acte, segons resulta de la verificació de la
representació efectuada a la part inferior d’aquest document,  

AVALA

(nom i llinatges) ______________________________________, amb
NIF_________________, en virtut del que disposa l’article 9è del Pla Director
Sectorial per a la Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i
Pneumàtics fora d’Ús de l’Illa de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de
Mallorca en sessió de dia 8 d’abril de 2002, per respondre a l’adequada gestió
dels residus generats en l’obra, davant l’Ajuntament
de_______________________

Per un import de: (en lletres i xifres)

Descripció de l’obra menor o referència de la llicència d’obres: 
Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb

renúncia expressa al benefici d’excussió i amb compromís de pagament al pri-
mer requeriment de l’Ajuntament, amb subjecció als termes prevists al Pla
Director Sectorial per a la Gestió de Residus de Construcció, Demolició,
Voluminosos i Pneumàtics fora d’Ús de l’Illa de Mallorca, en les seves normes
de desenvolupament i en la normativa reguladora de la Caixa General de
Dipòsits.

El present aval estarà en vigor fins que el l’Ajuntament de Santa
Margalida, o qui estigui habilitat en nom seu legalment, n’autoritzi la
cancel·lació o devolució d’acord amb el que estableix en el Pla Director
Sectorial per a la Gestió de Residus de Construcció,  Demolició, Voluminosos i
Pneumàtics fora d’Ús de l’Illa de Mallorca.

Lloc i data: _________________,______ de______________ de 200__

Raó social de l’entitat:_______________________________________

Signatura dels apoderats:

ANNEX VI
Model Sol·licitud devolució d’Aval 

Nom promotor: __________________________CIF:_______________
Telèfon: ______________

Núm. llicència: ________________________________________
Projecte: ____________________ Visat: ___________________
Emplaçament: _________________________________________
Codi postal: _______________________Població: ____________

SOL·LICIT:
La devolució de la fiança per a la correcta gestió dels residus de cons-

trucció i demolició a la Direcció Insular de Gestió de Residus. 

Per això, ADJUNT LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:
(d’acord amb el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de

Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d’Ús, publicat al BOIB
núm. 141, de 23-11-2002)

Còpia del certificat de final d’obra
Certificat de MAC Insular al propietari de lliurament de residus a les plan-

tes del servei públic insularitzat
Resguard del pagament de la fiança (carta de pagament)

................................, .......... d’ .................. de .............
(Signatura)’

El que es publica en compliment del disposat a la normativa vigent,
entrant en vigor un cop hagi estat publicat íntegrament el seu text al Butlletí
Oficial de les Illes Balears i hagi transcorregut el termini de 15 dies a què fa
referència l’article 65 de la Llei 7/ 1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local

Contra aquest acord i ordenança, es pot interposar directament el recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la present ordenança.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei
4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del  procediment adminis-
tratiu comú.

Santa Margalida, 19 de maig de 2006. EL Batle, Antoni del Olmo Dalmau

— o —

Ajuntament de Santanyí
Num. 9941

Atès el document d’Estudi d’Impacte Ambiental Simplificat redactat per
Estop, S.A., corresponent al Document núm. 17 de Modificació de les Normes
Subsidiàries de Planejament de Santanyí, que inclou la modificació núm. 81
(ampliació de l’àmbit del sistema general d’equipament comunitari destinat a
cementeri municipal de Santanyí), es disposa la incorporació de l’Estudi
d’Impacte Ambiental Simplificat a l’expedient en tramitació i sotmetre’l a
informació pública durant el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant el
qual podrà ser examinat a les oficines d’urbanisme de l’Ajuntament, per qual-
sevol persona interessada i s’hi podran formular les al.legacions que s’estimin
pertinents.

Santanyí, 23 de maig de 2006El batle, Miquel Vidal Vidal

— o —
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