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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT D'ARTÀ

10505 Aprovació definitiva del Reglament Municipal regulador de l’ús del Parc Verd d’Artà

Finalitzat el termini d’exposició pública per a la presentació de reclamacions contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de dia
28 d’abril de 2015, d’aprovació provisional del Reglament Municipal regulador de l’ús del Parc Verd d’Artà, publicat en el BOIB núm. 70 de
dia 9 de maig de 2015, sense que s’hagi formulat cap reclamació, queda definitivament aprovat el Reglament següent, de conformitat amb el
que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases del Règim Local:

REGLAMENT D’ÚS DEL PARC VERD

Article 1. Objecte i àmbit

Aquest reglament pretén regular el bon ús per part de la ciutadania de la instal·lació definida en el present document com a Parc Verd situat
al terme municipal d’Artà.

Article 2. Objectius

Els objectius d’aquest Reglament són:

a) Definir els aspectes generals relacionats amb l’ús del Parc Verd i fomentar la seva utilització i bon funcionament.
b) Fomentar la reducció, la reutilització i el reciclatge del màxim percentatge de residus domèstics.
c) Assolir els màxims nivells de qualitat en les fraccions dipositades i reduir al mínim la presència de materials impropis.
d) Prevenir els abocaments incontrolats en zones rurals.
e) Millorar la gestió dels residus urbans, en acompliment i adaptació al que estableix la Revisió del Pla director sectorial per a la
gestió dels residus urbans de Mallorca (PDSGRUM), publicada en el BOIB núm. 35, de 9 de març de 2006, o altra normativa
aplicable que es pugui aprovar.

Article 3. Definicions

A l’efecte d’aquest Reglament, s’entén per:

a) «Residu»: qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor rebutgi o tingui la intenció o l’obligació de rebutjar. (Llei 22/2011,
de 28 de juliol, de residus sòlids i sòls contaminats)
b) «Residu domèstic»: residus generats a les cases com a conseqüència de les activitats domèstiques. També es consideren residus
domèstics els similars als anteriors generats en serveis i indústries.

També s’inclouen en aquesta categoria els residus que es generen a les cases d’aparells elèctrics i electrònics, roba, piles, acumuladors,
mobles i béns, així com els residus i la runa procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària.

Tenen la consideració de residus domèstics els residus procedents de neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges, els
animals domèstics morts i els vehicles abandonats. (Llei 22/2011)

c) «Residu perillós»: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en l’annex III de la Llei
22/2011, BOE 181 de 28 de Juliol, de residus i sòls contaminats, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que
estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que els
hagin contingut. (Llei 22/2011)
d) «Gestió de residus»: la recollida, el transport i tractament dels residus, inclosa la vigilància d’aquestes operacions, així com el
manteniment posterior al tancament dels abocadors, incloses les actuacions realitzades en qualitat de negociant o agent. (Llei
22/2011)
e) «Prevenció»: conjunt de mesures adoptades en la fase de concepció i disseny, de producció, de distribució i de consum d’una
substància, material o producte, per reduir:
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1r La quantitat de residu, fins i tot mitjançant la reutilització dels productes o l’allargament de la vida útil dels productes.

2n Els impactes adversos sobre el medi ambient i la salut humana dels residus generats, inclòs l’estalvi en l’ús de materials o
energia.

3r El contingut de substàncies nocives en materials i productes.

(Llei 22/2011)

f) «Reutilització: qualsevol operació mitjançant la qual productes o components de productes que no siguin residus es tornen a
utilitzar amb la mateixa finalitat per a la qual van ser concebuts. (Llei 22/2011)
g) «Reciclatge»: tota operació de valorització mitjançant la qual els materials de residus es tornen a transformar en productes,
materials o substàncies, tant si és amb la finalitat original com amb qualsevol altra finalitat. Inclou la transformació del material
orgànic, però no la valorització energètica ni la transformació en materials que s’hagin de fer servir com a combustibles o per a
operacions de farcit. (Llei 22/2011)
h) «Residus sanitaris (grup II)»: residus derivats d’activitats sanitàries no incloses al grup anterior que estan subjectes a procediments
addicionals, de gestió, únicament dins l’àmbit del propi centre sanitari, com són ara material de cura, guixos, robes i materials d’un
sol ús, etc. (Acord del Ple del Consell de Mallorca, d’aprovació definitiva de la Revisió del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels
Residus Urbans de l’illa de Mallorca, publicat al BOIB núm. 35, de 9 de març de 2006)
i) «Deixalles d’origen animal»: els subproductes animals segons el que disposa el Reglament (CE) núm. 1774/2002 del Parlament
Europeu i del Consell de 3 d’octubre de 2002 pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no
destinats al consum humà, publicat al DOCE L 273/1, de 10/10/2002. (Acord del Ple del Consell de Mallorca, d’aprovació definitiva
de la Revisió del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l’illa de Mallorca, publicat al BOIB núm. 35, de 9 de
març de 2006)
j) «Fracció orgànica dels residus urbans» (FORM): residus orgànics propis de la llar, que es produeixen principalment a les cuines en
la manipulació, preparació, i consum del menjar, i també els residus provinents de generadors singulars com els mercats municipals,
restaurants, hotels, grans superfícies, etc. També s’inclouen en aquesta categoria els residus de podes. El contingut de residus
impropis (això és, no matèria orgànica) inclosos en la FORM serà com a màxim d’un 10%. (Acord del Ple del Consell de Mallorca,
d’aprovació definitiva de la Revisió del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l’illa de Mallorca, publicat al
BOIB núm. 35, de 9 de març de 2006)
k) «Envasos lleugers»: fracció dels envasos amb la característica comuna de tenir una baixa relació pes/volum. Aquesta fracció està
fonamentalment constituïda per botelles i pots de plàstic, plàstic film, llaunes i brics o cartró per a begudes.
l) «Tractament»: operació o conjunt d’operacions de canvi de característiques físiques, químiques o biològiques d’un residu amb
l’objectiu de reduir o neutralitzar les possibles substàncies perilloses que conté, recuperar-ne matèries o substàncies valoritzables,
facilitar el seu ús com a font d’energia o afavorir la disposició del seu rebuig. (Acord del Ple del Consell de Mallorca, d’aprovació
definitiva de la Revisió del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l’illa de Mallorca, publicat al BOIB núm.
35, de 9 de març de 2006)
m) «Residus de construcció i demolició»: qualsevol substància o objecte que, complint la definició de «residu» inclosa a l’article 3.a
de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. (Reial decret 105/2008, d’1 de febrer de 2008, pel
qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició)
n) «Residus d’aparells elèctrics i electrònics»: els aparells elèctrics i electrònics, els materials, components, consumibles i
subconjunts que els componen, procedents tant de llars particulars com d’usos professionals, a partir del moment en què passen a ser
residus.
S’entén per residus d’aparells elèctrics i electrònics procedents de llars particulars els procedents de domicilis particulars i de fonts
comercials, industrials, institucionals i d’un altre tipus que, per la seva naturalesa i quantitat, són similars als procedents de llars
particulars. Aquests residus tenen la consideració de residus urbans, segons la definició de l’article 3.b de la Llei 10/1998, de 21
d’abril, de residus. (Reial decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus)
o) «Pneumàtics fora d’ús»: els pneumàtics que s’han convertit en residu d’acord amb el que estableix l’article 3.a de la Llei 10/1998,
de 21 d’abril. (Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d’ús).
p) «Residus voluminosos»: conjunt heterogeni de residus de materials molt diversos, amb la característica particular de tenir una
mida gran i que no són recollits en altres fraccions.
q) «Parc Verd»: instal·lació vigilada, equipada i condicionada amb uns requisits adients que permet la recollida selectiva de residus
d’origen domèstic, perillosos i no perillosos, que no són objecte de recollida domiciliària, alhora que pot actuar com a servei de
suport per a aquelles fraccions que sí disposen de recollida municipal.
r) «Contenidors»: recipients de capacitat i formes diverses, obert o tancat, destinat a contenir o a transportar diferents tipus de
residus, com ara deixalles, runa, piles, etc.
s) «Persones usuàries»: persones que tenen dret de fer servir una cosa o instal·lació.
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Article 4. Competències municipals

1. L’Ajuntament s’ha de responsabilitzar d’adequar la instal·lació i de gestionar els residus que s’hi dipositen, i ha d’aportar els recursos
materials i humans necessaris a aquest efecte. El personal serà responsable de complir les instruccions de treball i d’utilitzar correctament el
Parc Verd.

2. L’Ajuntament ha de complir i fer complir les condicions mínimes de funcionament, seguretat i prevenció al Parc Verd.

3. Així mateix, també ha de gestionar els residus de conformitat amb la normativa específica aplicable i d’acord amb els sistemes i
tractaments prevists als plans directors sectorials corresponents.

4. Els residus recollits són propietat de l’Ajuntament. Els objectes de valor que s’hi puguin trobar s’han de dipositar a l’Ajuntament, per a la
seva reutilització, reciclatge o eliminació.

Article 5. Persones usuàries

1. El Parc Verd és una instal·lació dissenyada especialment per recollir residus domèstics, tot i que en determinades condicions es poden
acceptar residus provinents d’activitats econòmiques. En aquest sentit, es consideren les tipologies d’usuaris següents:

a) Els serveis municipals.
b) Usuaris particulars: persones residents a Artà que disposen de targeta identificativa i, excepcionalment, persones usuàries no
residents (turistes de platja, etc.) que duguin els residus separats correctament.
c) Usuaris professionals: usuaris generadors de residus que provenen d’activitats econòmiques, industrials o comercials (comerços,
oficines, tallers, indústries, activitats agrícoles i altres empreses de serveis que estiguin donades d’alta a l’IAE al municipi d’Artà),
els quals han d’aportar la targeta identificativa.

2. Els usuaris professionals poden aportar els residus en funció de les especificacions de l’Ajuntament. En línies generals, aquests residus són
els que no suposen una despesa per a l’Ajuntament en qualsevol dels conceptes d’emmagatzematge, transport o tractament, com ara RAEE,
ferralla, vidre, paper, envasos, etc.

En canvi, els usuaris professionals no hi poden deixar residus que suposin una despesa per a l’Ajuntament, com per exemple,
orientativament, restes de poda, voluminosos o residus perillosos. En aquests casos, els productors de residus els han de dur directament a les
plantes de tractament o bé contractar un gestor de residus autoritzat.

Article 6. Residus admesos i mode de presentació

1. Els residus admesos són els següents:

a) Residus perillosos (productes de neteja tòxics, dissolvents químics, pintures, coles i adhesius, vernissos, productes tractadors de la
fusta, materials bruts de productes químics, i altres productes químics obsolets o caducats, així com tots els envasos contaminats que
els hagin contingut): s’han de presentar tapats i sense que tenguin la possibilitat d’escampar-se fora dels recipients destinats a
acollir-los.
b) Residus de recollida domiciliària (paper i cartó, envasos de vidre, envasos lleugers, rebuig i matèria orgànica): s’han de dipositar
dins els contenidors o compactadores corresponents. El paper, el vidre i la matèria orgànica s’han de deixar sense bossa de plàstic. En
el cas de l’orgànica, s’ha de deixar segons les especificacions que faci l’Ajuntament.
c) Residus d’aparells elèctrics i electrònics (totes les gammes): s’han de dipositar amb cura dins el contenidor de manera que no
s’espenyin. La segregació de les fraccions s’ha de determinar en funció de les necessitats del gestor autoritzat. S’hi inclouen els
residus informàtics.
d) Fluorescents i altres lluminàries: s’ha de procurar no rompre’ls.
e) Restes de poda: només es permet l’entrada de 5 bosses de poda (300 litres) per persona usuària i mes. Durant els mesos de
novembre a març es permetrà l’entrada de 10 bosses de poda (300 litres) al mes. Tot i això, l’Ajuntament es reserva el dret de
prohibir l’entrada de diferents tipus de poda per motius mediambientals, sanitaris, etc.
f) Vidre pla: és important no dipositar-lo en el contenidor d’envasos de vidre.
g) Bateries: s’han d’emmagatzemar dins el seu contenidor específic i s’ha de procurar que no vessi el líquid que contenen.
h) Roba: ha de ser roba neta, s’ha de dur en bosses i deixar dins el contenidor corresponent.
i) Residus voluminosos (mobles i altres residus sense contenidor específic i de grans dimensions que no caben en els contenidors de
rebuig): s’han de dipositar dins la caixa corresponent.
j) Olis minerals i vegetals: s’han de dipositar en el seu contenidor respectiu i s’ha de procurar que no vessin i que no es mesclin els
diferents tipus d’oli.
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k) Amiant: està prohibit trossejar-lo. S’ha de dipositar dins la saca corresponent i envoltat amb film Galga.
l) Piles alcalines i de botó: s’han de dipositar per separat en el contenidor habilitat pel sistema de gestió corresponent.
m) Enderrocs d’obra menor: es limita la quantitat a 5 sacs mensuals de 25 litres.

2. El llistat de residus acceptats pot sofrir variacions en funció de les possibilitats de gestió de l’Ajuntament i de les evolucions de les
diferents normatives relatives a residus. En aquest sentit, cal que les persones usuàries prestin atenció a les indicacions que es facin a través
del personal o d’altres canals d’informació habituals, com ara cartells, bans, correus electrònics, pàgina web, etc.

Article 7. Residus no admesos

1. Són residus no admesos:

a) Restes de medicaments i residus sanitaris procedents de clíniques, hospitals, farmàcies o veterinaris.
b) Restes d’animals morts, residus ramaders i agrícoles i excrements d’animals.
c) Residus d’activitats mineres o extractives.
d) Residus radioactius.
e) Residus explosius.
f) Qualsevol tipus de vehicle matriculat.
g) Residus industrials i aquells procedents de generadors no autoritzats.
h) Qualsevol altre residu que considerat perillós i/o inadequat per al seu emmagatzematge al Parc Verd.

2. En general, els residus s’han de presentar en les quantitats que es produeixen habitualment en un habitatge. Per tant, si s’han
emmagatzemat residus durant un temps o bé si es vol aportar una gran quantitat de material per renovació de mobiliari o mudança, és
obligatori contractar els serveis d’un gestor de residus.

Article 8. Limitacions d’accés (targeta, pes màxim, horaris)

1. Per entrar al Parc Verd s’ha de disposar de la targeta d’usuari, la qual es pot obtenir a les oficines municipals. Així mateix, és obligatori
donar la targeta al personal del Parc Verd, que ha de revisar els residus que s’hi duen i anotar la quantitat que s’hi aporta.

2. L’accés al Parc Verd està limitat a vehicles, turismes i furgonetes. D’aquesta limitació, en queden exclosos els camions de transport dels
contenidors i altres vehicles autoritzats per l’Ajuntament.

3. Els horaris del Parc Verd poden variar en funció de l’època de l’any i l’evolució de l’afluència de visitants. A més, l’Ajuntament pot
modificar els horaris amb previ avís, mitjançant un ban, correu electrònic, anuncis o cartells al Parc Verd.

Article 9. Extracció i manipulació de materials per a la seva reutilització

1. No es poden treure residus del Parc Verd.

2. Tampoc no es pot treure cap tipus de residu de les compactadores.

3. No està permès manipular, desballestar o transformar residus al Parc Verd.

Article 10. Altres consideracions cap als usuaris

1. La visita al Parc Verd s’ha de fer amb cura i sota la responsabilitat de les persones usuàries, de manera que l’Ajuntament d’Artà queda
totalment alliberat de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar d’una manipulació indeguda dels residus en ser traslladats i abocats pels
usuaris, d’una maniobra indeguda del conductor del vehicle, etc.

2. En tot cas, les persones usuàries han de respectar les normes i indicacions de circulació dins del Parc Verd, la limitació de la velocitat, el
sentit de rotació dels vehicles, el lloc d’aturada, etc., i respectar i obeir en tot moment les indicacions que els faci el personal de l’Ajuntament.

3. En cas de trobar o deixar els contenidors plens, s’ha d’avisar el personal del Parc Verd o telefonar a l’Ajuntament.

4. No està permès obrir o tancar contenidors o accionar els sistemes de compactació de les compactadores.

5. Està totalment prohibit fumar dins el Parc Verd.
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Article 11. Sistema de vigilància i acompanyament

El Parc Verd compta amb diversos sistemes de control de les persones usuàries:

a) Càmeres de videovigilància: tant el Parc Verd com el seu perímetre estan vigilats amb càmeres per detectar les possibles persones
infractores de les normes que recull aquest Reglament.

b) Personal municipal o voluntari, les funcions del qual són les següents:

- Fer la lectura de les targetes.
- Atendre la ciutadania i resoldre els seus dubtes quant a la separació dels residus en base a les directives tècniques de
l’Ajuntament.
- Acompanyar la ciutadania en el dipòsit dels residus segons les tipologies de contenidors o altres  separacions establertes en
el recinte.
- Anotar les incidències i dubtes sense resoldre i comentar-les amb el personal tècnic de l’Ajuntament.
- Vetlar perquè el Parc Verd estigui ordenat i net.

Article 12. Operacions de transport dels residus

1. Només poden realitzar el transport de residus els gestors autoritzats.

2. El personal del Parc Verd ha de planificar i coordinar els terminis de buidatge de contenidors i les operacions de retirada dels residus
recollits per mantenir les instal·lacions i els equipaments en totes les condicions aptes per al seu bon funcionament.

Així mateix, les empreses gestores han de respondre amb prestesa i en base a les clàusules que marquin els seus contractes per no mantenir
els contenidors saturats.

2. Les empreses transportistes han de lliurar els albarans al personal del Parc Verd i també han de presentar, mensualment, per correu
electrònic a l’Ajuntament, un informe amb els transports fets en un format compatible i modificable, on hi ha de constar les dades següents:

- Matrícula del camió.
- Data i hora.
- Tipus de residu.
- Número d’albarà (ha de correspondre amb l’albarà que s’ha de lliurar obligatòriament al personal del Parc Verd).
- Pes.

3. En tots els casos, el transport dels residus s’ha de realitzar complint les mesures de prevenció de riscos i accidents que hi escaiguin i la
normativa específica que pertoqui sobre transport de residus, sense posar en perill la salut humana ni perjudicar el medi ambient en general.

A més, no s’han de sobrepassar les capacitats màximes dels contenidors, ni els terminis màxims d’emmagatzematge legalment establerts,
especialment en el cas dels residus perillosos.

Article 13. Responsabilitat administrativa i règim sancionador

1. En tot el que fa referència a l’incompliment del que es regula en aquesta norma, s’hi ha d’aplicar la responsabilitat administrativa i el règim
sancionador que es regulen en l’Ordenança municipal de residus (BOIB núm. 149, de 30 d’octubre de 2014) i en les disposicions regulades a
la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus sòlids i sòls contaminats, o altra normativa sectorial específica.

Així, constitueix infracció administrativa qualsevol vulneració o incompliment d’allò que disposa aquest Reglament, i les infraccions es
poden classificar en molt greus, greus i lleus, de conformitat amb la tipificació realitzada en aquest article, i en tot allò que no preveu aquest
Reglament ha de regir el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons la redacció de la Llei 57/2003,
de 16 de desembre, i de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, de règim local de les Illes Balears.

a) Són infraccions molt greus:

- Dipositar residus no admesos o dipositar-los en contenidors diferents als especificats pel personal del Parc Verd o en les
indicacions de les instal·lacions, provocant perill i/o perjudicis molt greus a les instal·lacions i/o al personal del servei.
- Ometre o falsejar la informació requerida pel personal del Parc Verd, no facilitar les dades identificatives necessàries, tant
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les personals per acreditar la condició de persona usuària com les dels residus que s’hi aporten, dificultant de forma molt
greu el funcionament del servei.
- Obstruir l’activitat de control i inspecció del personal del Parc Verd respecte dels residus aportats.
- Negar-se a pagar les tarifes aplicables al tipus i volum de residus, d’acord amb el que estableixin les ordenances fiscals que
siguin d’aplicació.
- Reincidir en la comissió d’infraccions greus. S’ha d’entendre per  la resolució en ferm d’imposició de duesreincidència
infraccions greus en el període de dotze mesos.

b) Són infraccions greus:

- Lliurar i/o transportar residus en elements no estancs o que puguin produir abocaments, dispersió de materials o pols,
provocant perill i/o perjudicis materials o personals greus, tant a la via pública com dins de les instal·lacions.
- No lliurar els residus especials ben identificats i no facilitar les dades necessàries sobre l’origen d’aquests residus.
- No aportar els residus en condicions higienicosanitàries de manera que es provoquin perill i/o perjudicis greus a les
instal·lacions i/o al personal del servei.
- No respectar els límits de velocitat dins de la instal·lació i, en conseqüència, posar en perill altres persones usuàries i/o el
personal del Parc Verd.
- Manipular els contenidors i/o els materials dipositats al Parc Verd o endur-se’ls sense l’autorització corresponent produint
perjudicis en el funcionament del servei.
- Reincidir en la comissió d’infraccions lleus. En aquest cas, s’ha d’entendre per  la resolució en fermreincidència
d’imposició de dues infraccions lleus en el període de dotze mesos.

c) Són infraccions lleus:

- Tenir conductes o fer accions no permeses en els espais d’ús públic i, en aquest cas, en les instal·lacions del Parc Verd.
- Efectuar operacions de descàrrega de residus fora de les instal·lacions del Parc Verd sense autorització del personal del
servei. 
- No separar les diferents fraccions i/o no dipositar-les en els elements de contenció específics.
- No respectar l’espai i la capacitat de cada contenidor.
- No complir les instruccions del personal del servei. Descarregar, classificar els residus i dipositar-los sense seguir les
indicacions del personal del Parc Verd.
- Entrar en les instal·lacions de la deixalleria amb animals de companyia sense fermar.
- No respectar les instruccions del personal per usar correctament el servei i no respectar les indicacions assenyalades en les
instal·lacions.
- No evitar la caiguda de materials fora dels contenidors habilitats per a cada tipologia.
- No respectar, en el recinte de les instal·lacions del Parc Verd, les indicacions dels responsables, la senyalització per
dipositar correctament els residus, els límits de velocitat, els recorreguts i les zones indicades per a l’entrada, la descàrrega i
la sortida de vehicles.

2. D’altra banda, les infraccions a què fa referència l’article anterior poden donar lloc a la imposició de les sancions següents:

- Infraccions molt greus: multa de 1.500,01 a 3.000 euros.
- Infraccions greus: multa de 750,01 a 1.500 euros.
- Infraccions lleus: multa de 60 a 750 euros.

Així mateix, les sancions s’han de graduar segons les circumstàncies del responsable, el grau de culpa, la reiteració en la participació i el
benefici obtingut. A més, també s’han de tenir en compte els criteris que preveu l’article 140.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.

Article 14. Obligacions de reposició, multes coercitives i execució subsidiària

1. D’acord amb el que estableixen la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i
residus d’envasos, sense perjudici de la sanció administrativa que s’imposi, les persones infractores estan obligades a reposar o restaurar les
coses a l’estat anterior a la infracció comesa, en la forma i les condicions fixades per l’òrgan que imposi la sanció.

2. Si les persones infractores no procedeixen a reposar o restaurar les coses a l’estat anterior a la infracció comesa, tal com disposa l’apartat
anterior, l’òrgan competent pot acordar imposar multes coercitives segons el que preveuen la Llei 30/1992 i la Llei 22/2011, un cop
transcorregut el termini previst en el requeriment corresponent. La quantia de cada una de les multes no pot superar un terç de la multa fixada
per la infracció comesa.

3. Així mateix, l’Ajuntament pot procedir a l’execució subsidiària a compte de la persona infractora.
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Disposició final

D’acord amb l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i l’article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i una vegada sigui aprovat pel Ple de la corporació, aquest Reglament entra en
vigor a partir de la data de publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB), sempre que
hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei reguladora de les bases de règim local.

    

Artà, 16 de juny de 2015

El batle
Bartomeu Gili Nadal
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