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ORDENANÇA MUNICIPAL D’EXECUCIÓ D’OBRES I 
ÚS DE LA VIA PÚBLICA 

 
Capítol I. Disposicions Generals 
 
Objecte i àmbit de l'Ordenança 

Article 1.- Aquesta ordenança té per objecte regular l'actuació de 
l'Administració municipal, determinar els drets i els deures de la població i les facultats 
de les autoritats  locals en relació amb la competència municipal i amb els interessos 
generals dels ciutadans de Petra en matèria d'urbanisme i execució d'actes d'edificació i  
d'ús del sòl assenyalats a l'article 2 de la Llei Autonòmica 10/1990, de 23 d'octubre, de 
disciplina urbanística i en els Plans corresponents, fins i tot els que es promoguin per 
altres administracions públiques. 

Article 2.- L'àmbit territorial de l'Ordenança es circumscriu al terme municipal 
de Petra. 

Article 3.- Els habitants del terme municipal posseeixen els drets reconeguts per 
la legislació vigent i per aquesta Ordenança. L'Ajuntament, en l'àmbit de les seves 
competències, vetllarà, especialment, pels drets dels seus ciutadans tant en les matèries 
de competència municipal, com qualsevol altres de legítim exercici per part de les 
entitats locals que es considerin d'interès general. 

Article 4.- Tots els habitants del municipi són obligats per les normes i per les 
disposicions que es contenen  en aquesta ordenança. Igualment, n'és afectada, segons en 
resulti de l'aplicació tota persona que es trobi en el municipi o hi desenvolupi la seva 
activitat. 

Article 5.- A més dels deures que s'assenyalen en la legislació vigent, tots els 
habitants del municipi i totes les persones que s'hi trobin estan obligats: 
a) Obeir i acatar, respectar i considerar a l'autoritat municipal , als seus delegats, agents 
i policies locals en exercici de llurs funcions. 
b) Complir les disposicions que els afectin contingudes en aquesta ordenança , Bans de 
l'Alcaldia i altres ordenances o reglaments municipals. 
 
Capítol II. Urbanisme 

 
Secció primera: Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística 

Article 6.- L'ordenació integral del territori del municipi de Petra, resta regulat 
pel planejament i les normes urbanístiques vigents, els quals estableixen les 
determinacions que preveu la legislació del sòl en aquesta matèria i a la qual hauran 
d'ajustar-se totes les actuacions públiques o privades en matèria d'ordenació, gestió i 
execució de l'urbanisme. A l'efecte de l'adquisició i de la utilització dels drets a 
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urbanitzar, a l'aprofitament urbanístic, a edificar i a l'edificació, es tendrà en compte el 
que estableix, expressament, la legislació estatal i autonòmica aplicable, per a cada cas 
el Capítol III de la Llei sobre Reforma del Règim Urbanístic i Valoracions del Sòl. 

Article 7.- Resten subjectes a la llicència prèvia municipal tots els actes 
d'edificació i d'ús del sòl assenyalats a l'article 2 de la Llei Autonòmica 10/1990, de 23 
d'octubre, de disciplina urbanística i en els Plans corresponents. 
 L'atorgament de la llicència determinarà l'adquisició del dret a edificar, sempre 
que el projecte presentat fos conforme amb l'ordenació urbanística aplicable. 
 El procediment d'atorgament de les llicències s'ajustarà al que s'estableix en la 
legislació de Règim Local, de la Llei Autonòmica 10/1990, de 23 d'octubre, de 
disciplina urbanística i en la resta de les normes d'aplicació. 
 Article 8.- Les obres d'urbanització estan subjectes al que s'estableix en les 
ordenances especials que regulen la matèria, en especial a les Normes Subsidiàries, així 
com a les altres disposicions generals existents sobre el particular i normes 
urbanístiques aplicables. 
 
 Article 9.- Es disposarà la suspensió immediata de tots els actes que, d'acord 
amb el que estableix l'article 7, precisin d'una llicència municipal i aquesta no s'hagués 
obtingut o fossin executats sense ajustar-se a les condicions assenyalades en la 
respectiva llicència, prèvia a la demolició o a la legalització de l'obra tal com disposa la 
llei 10/90. També se suspendran les actuacions que no disposin a peu d'obra, de la còpia 
autoritzada de la llicència municipal i del cartell indicador, al qual es fa esment en 
l'apartat h) de l'article següent. 

Article 10.- Totes les llicències d’edificació seran expressament condicionades 
al compliment del que s’estableix en els apartats següents: 

a) S’entenen atorgades llevat del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
b) Quan hi hagin instal·lats, pròxims a l’obra autoritzada, fils telegràfics, 

telefònics, conduccions d’aigua o instal·lacions de qualsevol altre servei 
públic, el beneficiari de la llicència està obligat a sol·licitar dels serveis 
municipals la informació necessària per tal de conèixer la ubicació dels 
serveis, per a prevenir trencaments o perjudicis al servei públic. 

c) El titular de la llicència està obligat a abonar els drets i les taxes fixades en 
cada moment en les ordenances fiscals que siguin aplicables. 

d) Abonar els danys que s'originin en la via pública, voravies, paviments, 
conduccions, fanals, retolació de carrers i numeració d'edificis, plantacions i 
altres elements destinats a qualsevol servei o propietat pública. 

e) Que per part del propietari s'adoptin totes les mesures de seguretat pública 
establertes en les Lleis en vigor i en les que específicament es determinin en 
la llicència com a resultat dels informes evacuats. 

f) Que es construeixi la part de la voravia que correspongui al llarg de la façana 
de l'edifici, en relació a la qual s'haguessin autoritzat les obres, segons les 
indicacions que es rebin dels serveis municipals. 
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g) Col·locar una tanca protectora que circumdi els terrenys afectats per l'obra 
per tal d'evitar perills als vianants o que, per qualsevol accident, es 
produeixin desgràcies.  

h) La concessió de la llicència municipal inclourà el permís per tenir de forma 
temporal diferents materials d'obra al carrer sempre i quan aquests materials 
no es puguin tenir dins el recinte de l'obra en qüestió, per motius de seguretat 
o carència demostrada d'espai físic. 

i) Es permetrà la replega de materials d'obra dins l'espai comprès al llarg de la 
façana de la vivenda en obres i fins una amplària màxima de dos metres i 
mig des de la façana de l'edifici cap al carrer però sempre deixant un mínim 
de tres metres lliures per permetre la circul·lació de vehicles. Als carrers on 
no es pugui complir aquesta condició estarà prohibit tenir materials al carrer. 
Aquesta àrea haurà d'estar senyalitzada i separada de la resta de la via 
pública mitjançant tanques i el vespres haurà d'estar adequadament 
il·luminada. 

j) Els materials permesos per estar arreplegats o amuntejats al carrer seran: 
contenidors o sacs d'escombreries mentre els estan omplint (no es permetrà 
tenir-los plens), bidons d'aigua,  material paletitzat: Peces prefabricades, sacs 
de ciment o d'altres àrids,... altres materials voluminosos (bigues, 
armadures,...) Sols es permetran munts d'àrids al carrer (picadís, graves, zero, 
etc ...) en els moments de descàrrega, ja que hauran de ser entrats a l'obra 
immediatament.  

k) En els casos en que s'hagin de col·locar bastiments a les façanes, aquests a 
més de complir tota la normativa en matèria de salut i higiene laboral, 
tendran instal·lades malles protectores adients per evitar que la pols i restes 
de materials es dipositin sobre la via pública.  

l) Durant l'execució de les obres es mantindrà net el tram de carrer on s'estigui 
treballant, procedint a agranar-lo i regar-lo al final de la jornada si hi hagués 
restes de materials escampats i acumulacions de pols. 

m) La instal·lació, fins que finalitzi la construcció, d'un cartell indicador de 
posseir la corresponent llicència i situat en un lloc visible, en el qual es 
consignin les indicacions quant al promotor, el número de llicència, el 
termini de l'execució, l'ordenança que s'aplica i quantes altres dades 
s'assenyalin en la llicència. Aquest cartell es recollirà a l'Ajuntament. 

n) Presentar, quan acabin les obres, la certificació expedida per l'Arquitecte 
Director de les obres on s'acrediti l'esmentat extrem i la seva coincidència 
amb el projecte aprovat i llicència concedida. 

o) Qualsevol altre que, segons el que es desprengui dels informes de 
l'expedient, acordi l'òrgan competent per a l'atorgament de la llicència. 

p) Dins de la via pública queda totalment prohibida tota classe de feina pròpia 
de picapedrer (tallar amb el disc, fer el formigó, etc. 

q) També queda prohibida la neteja d’eines pròpies de picapedrer dins de la via 
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pública, així com de tirar-hi les restes d’escombraries i/o material de 
construcció. 

r) El Batle o persona a qui delegui podrà autoritzar discrecionalment el tipus de 
contenidors a instal·lar, depenent de l’amplària de la via pública.  

s) El promotor o en el seu cas el mestre d’obres estarà obligat a tapar amb una 
tela, per evitar contaminació de pols, a l’hora de tirar escombros des de la 
primera planta o superiors, i sempre mitjançant una canonada. 

t) El Batle o persona a qui delegui, i per motius de festes patronals o altres 
aconteixements importants de la localitat, podrà obligar a la retirada 
temporal de contenidors, materials, bastiments, etc. de la via pública, en bé 
de la col·lectivitat; tot això a càrrec dels promotors de les obres. 

u) L’ús de la via pública, per part de fusters, ferrers, etc., només es permetrà per 
càrrega i descarrega de material. En altres casos excepcionals, s’haurà de 
sol·licitar a l’Ajuntament la seva pertinent autorització. 

 
Article 11.- Un cop concedida la llicència, si el titular d'aquesta tingués la 

necessitat de canviar el projecte, per a la seva tramitació, cal que tingui en compte 
aquests aspectes: 
 1r.- Quan al llarg de l'execució d'obres autoritzades es modifiqués l'estructura o 
la disposició interior o l'aspecte exterior, les obres no seran paralitzades durant la 
tramitació administrativa de la sol·licitud de modificació del projecte. 
 2n.- La normativa d'aplicació relativa a les modificacions en el transcurs de les 
obres esmentades en el paràgraf anterior serà la vigent en el moment de l'atorgament de 
la llicència sempre que no s'hagi ultrapassat el termini inicialment fixat per a l'execució 
de dites obres. 
 3r.-  No serà aplicable l'anterior apartat 1r. si la modificació té per objecte 
canviar el nombre d'habitatges autoritzats o si comporta l'alteració de les condicions d'ús 
del sòl, alçada, volum, situació de les edificacions i de la màxima ocupació autoritzades. 
 4t.- En cap cas, es podran acollir als beneficis de l'apartat 1r. d'aquest article els 
edificis protegits pel planejament urbanístic. 
 Article 12.- Si, expedida una llicència, canviàs pel motiu que fos, el titular 
d'aquesta, l'arquitecte o enginyer director de les obres autoritzades, així com els tècnics 
auxiliars o el constructor o empresa constructora, aquest fet s'haurà de comunicar 
immediatament i per escrit a l'Ajuntament per tal que en tingui coneixement. Si, en el 
moment de presentar la renúncia, no es presenta el nomenament de la persona o societat 
que la substitueix, es paralitzaran les obres fins que es presenti nou nomenament. 
 Article 13.- Quan s'haguessin de realitzar obres la urgència de les quals no 
permetés subjectar-les de moment a la tramitació normal de les llicències ( s'entenen 
aquelles obres que serveixen per a evitar perills imminents per a la seguretat pública), 
podrà obtenir-se l'autorització necessària mitjançant la compareixença davant l'autoritat 
municipal, la qual podrà concedir aquesta autorització en els termes i les condicions que 
estimi procedents a la vista de les al·legacions presentades i sol·licitar els informes 
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previs, si així ho cregues oportú, dels serveis tècnics municipals. 
 Aquesta autorització serà provisional i no eximirà la presentació, en el termini 
que es determini, de la sol·licitud en forma, acompanyada del projecte tècnic o de la 
documentació ordinària. 
 Article 14.- L'acte d'atorgament de la llicència fixarà els terminis d'iniciació i de 
finalització de les obres, de conformitat, si s'escau, amb la normativa aplicable, tenint en 
compte els punts següents: 
 1r. A la mateixa llicència es formularà l'advertència de la possible caducitat en 
cas que s'incomplissin els terminis fitxats. 
 2n. El termini de finalització de les obres no ha d'excedir de 24 mesos, tret dels 
casos d'excepció. 
 3r. Transcorregut el termini atorgat per a la iniciació de les obres sense que 
aquestes obres haguessin començat o el de la finalització sense que haguessin acabat, 
l'Ajuntament iniciarà l'expedient de caducitat de la llicència. 
 4t. La caducitat de la llicència serà declarada per l'òrgan competent per a 
atorgar-la, prèvia audiència de l'interessat i comportarà l'arxiu de les actuacions. 
Declarada la caducitat, les obres no es podran iniciar ni prosseguir, només en cas que es 
sol·licitàs i s'obtingués una nova llicència ajustada a la normativa urbanística aplicable a 
la nova sol·licitud. 
 5è. No obstant el que s'estableix en els paràgrafs anteriors l'interessat tindrà dret 
a sol·licitar i a obtenir una pròrroga de qualsevol dels terminis d'inici o de finalització 
assenyalats en la llicència, d'una durada no superior a la meitat del termini inicial. 
 6è. A cada renovació de llicència es liquidaran les taxes com a obra nova de la 
part de l'obra que resti per a realitzar. 
 Article 15.- Quan alguna construcció o part d'ella estigués en un estat ruïnós, 
l'òrgan competent, d'ofici o a instància de part, declararà i acordarà, prèvia tramitació de 
l'expedient reglamentari en els termes previstos en la legislació vigent, la total o parcial 
demolició, prèvia audiència del propietari i dels habitants, llevat  d'un perill imminent 
que ho impedís. 

Article 16.-  L'Ajuntament de Petra facilitarà la gestió i l'execució del 
planejament urbanístic a través de la iniciativa privada, i la substituirà quan aquesta no  
arribàs a complir els objectius necessaris amb les compensacions que la Llei estableixi o 
quan estimàs que, per raons dels interessos públics, procedís la gestió directa municipal. 
 Article 17.- Per tal de substituir la iniciativa particular en els casos a què es 
refereix l'article anterior, l'Ajuntament utilitzarà qualsevol dels mitjans o òrgans 
previstos en la legislació vigent, prèvia tramitació de l'expedient oportú. 
 Article 18.- L'Ajuntament de Petra vetllarà especialment i arbitrarà els mitjans 
necessaris per tal que l'activitat urbanística dins el terme municipal es realitzi amb 
l'estricte subjecció a la normativa aplicable en cada zona o situació. En cas contrari, 
instruirà l'expedient oportú perquè el particular legalitzi les obres o procedeixi a la seva 
demolició, seguint per a tal fi les pautes establertes en la legislació urbanística vigent. 
 Article 19.- Es lliure la composició de les façanes d'edificis, però cal que 
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s'adaptin en tot el que és bàsic a l'ambient estètic de la localitat o del sector, perquè no 
desentonin del conjunt del medi en què estiguessin situats. 
 Article 20.- Es obligació dels propietaris dels edificis conservar, les seves 
façanes, així com les amitgeres al descobert i les entrades i escales sempre que, 
considerat el seu estat, calgués o quan per causa de l'ornament públic, l'autoritat 
municipal ho ordenàs. En cas de no atendre el requeriment que es formuli, 
l'administració podrà realitzar l'obra necessària, a càrrec del propietari o dels propietaris. 
 Article 21.- La construcció de la voravia contigua a la façana d'un immoble és 
obligació del propietari, llevat que constàs documentalment en els plans d'ordenació 
vigents en el sector, que aquestes obres fossin realitzades per l'urbanitzador o per 
l'Ajuntament. 
 La construcció de la voravia es realitzarà, prèvia l'obtenció de la llicència 
municipal, quan el propietari ho cregui convenient o quan l'autoritat municipal ho 
ordeni. 
 Quan s'atorgui la llicència per a una obra de nova planta, per ampliació o per 
reforma, sempre que aquestes hagin exigit la presentació de projectes, es concedirà 
també la llicència per a la construcció de la voravia corresponent, la qual s'ha de dur a 
terme durant el termini de vigència de la llicència atorgada i atendres a les indicacions, 
quant al seu paviment, que rebi dels tècnics municipals. 
 També serà obligació dels propietaris mantenir la voravia ben conservada, 
corrent al seu càrrec les obres de manteniment que a criteri municipal s'hagin de dur  
terme. 
 Article 22.- El passos per a l'entrada de vehicles als edificis i solars, per sobre de 
les voravies o als espais destinats a la circulació de vianants, s'han de fer rebaixant la 
vorada i donar a la voravia la forma de gual, o bé utilitzar elements solts de posar  i  
treure en forma de falca. 
 Es prohibeix expressament omplir, d'una manera permanent amb formigó o altre 
material, la zona entre la voravia i la calçada en forma de pla inclinat per tal de salvar el 
desnivell, encara que s'hi prevegi la lliure circulació de les aigües pluvials mitjançant 
tubs o altres sistemes. 
 Article 23.- Instal·lació de grues d'obres: No es podrà instal·lar cap grua o altres 
aparells per a transportar materials que no s’obtingui prèviament la corresponent 
llicència municipal. 
 La seva autorització serà discrecional per part de l'Ajuntament en funció del 
perill que a criteri municipal pugui haver-hi. 
 Les llicències municipals d'aquest aparells seran informades pel tècnic 
municipal,  i hauran d'ajustar-se al decret del 28-06-88 relatiu a la instrucció tècnica 
complementària MIE-AEMZ  del Reglament d'aparells elevadors i manteniment relatiu 
a gruestorre desmuntables per a obres i demés disposicions vigents. 
 
 
Secció segona: Pavimentació i conservació de vies públiques. 
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Obres a la via pública. 
 Article 24.- Estan subjectes a llicència prèvia les obres o instal.lacions que es 
realitzin per qualsevol persona, natural o jurídica i que afectin a qualsevol de les vies 
públiques que passin pel terme municipal, les quals hauran de ser autoritzades per 
l'òrgan competent sempre que això no representi cap perjudici per a l'interès públic. 
 La realització de les obres per particulars que afectin a les vies autonòmiques o 
del Consell Insular, estan subjectes, a més a més, a les normes especials de policia 
vigents en cada cas. Les obres relatives a canalitzacions i connexions al servei de la via 
pública es regeixen per les normes que en aquesta Ordenança es determinin, a més a 
mes, per les específiques de cada servei. 
 Article 25.- La realització d'obres per part de particulars a la via pública s'han de 
dur a terme d'acord amb el projecte aprovat i amb les condicions contingudes en la 
llicència corresponent. 
 Les canalitzacions i connexions s'han de realitzar de manera que no perjudiquin 
a les infrastructures adjacents, als arbres, ni a les instal.lacions preexistents. 
 Article 26.- Si un altre servei establert impedís el compliment, del que es 
disposa a l'article anterior, el titular de la llicència ho haurà de comunicar a 
l'administració municipal, la qual determinarà el que s'escaigui. 
 Article 27.- Quan, a causa d'obres d'urbanització o d'establiment de serveis 
públics, calgués desplaçar o transformar instal.lacions de serveis existents, els quals no 
tinguessin o no haguessin obtingut la consideració expressa i específica d'interés públic, 
les entitats afectades estaran obligades a costejar les obres, en el termini que s'assenyali 
de conformitat amb les instruccions de la direcció facultativa municipal. 
 Per a les conduccions elèctriques on s'hagi obtingut expressament la declaració 
d'utilitat pública, de manera concreta i específica s'aplicarà el que es disposa a la Llei 
específica. 
 Article 28.-  Els particulars, les empreses concessionàries i les subministradores 
de serveis hauran de realitzar les obres de rebliments de rases i reposició de l'asfalt o 
paviment per si mateixes o a través d'empreses especialitzades, i dipositar a 
l'Ajuntament la fiança pertinent com a garantia de la seva correcta execució. La 
reposició del paviment es realitzarà en un termini màxim de cinc dies deprés d'haver-se 
acabat les obres en elles. 
 Article 29.- Els paviments reposats hauran de ser de les mateixes 
característiques que els derruïts, de compliment amb el Plec-tipus de característiques 
dels material i descripció de les unitats d’obra vigent quan es concedeixi la llicència. 
 La reposició del paviment no es limita solament a la part de les obres realitzades, 
sinó que comprén tota la zona necessària per a mantenir la uniformitat del paviment 
inicial i fer tots els possibles per tal que no s’apreciï la canalització, per la qual cosa es 
podrà obligar a reconstruir una superfície més àmplia que la rasa estrictament afectada 
de la via si calgués. 

Tot rebliment de rasa ha d’aconseguir una densittat del 90% de l'assaig "Proctor 
modificat", en les calçades i en els passeigs, i del 80% en les voravies. 
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 Està prohibit totalment, el rebliment de rases amb fang, si cal s'utilitzaran terres 
seques, sòl-ciment o un altre material escaient, inclús formigó, excepte en les voravies. 
 No hi ha d'haver solució de continuïtat entre els treballs de rebliment de la rasa i 
els de reposició de paviment. Quan, a causa de la finalització de la jornada laboral o per 
tractar-se de paviments especials, hagin de transcórrer algunes hores entre el rebliment 
de les rases i la reposició del paviment haurà de construir-se sempre un paviment 
provisional i deixar, en tot cas, les superfícies al mateix nivell que les antigues i sempre, 
totalment netes, i enretirar immediatament les runes o materials sobrants. L'empresa 
haurà de vigilar, en tot moment, la conservació dels paviments o terra ferm provisionals 
i d'una manera especial, en cas de pluges o en altres incidències. 
 A fi de no dificultar el pas de vianants i de vehicles en aquells carrers que, per la 
seva amplada reduïda no permetessin, segons el parer de la inspecció facultativa 
municipal, apilar les terres que han de fer-se servir per al rebliment de les rases, 
l'empresa haurà d'enretirar-les en el mateix moment en què es procedeixi a la realització 
dels treballs d'excavació i aportar-les posteriorment per a procedir al rebliment. 
 Tota la superfície immediata als treballs haurà d'estar sempre neta i sense restes 
de materials. 

Article 30.- Per a la realització dels treballs particulars i d'entitats a la via 
pública, cal atendre les normes següents: 
 1a. Comunicar a l'Ajuntament el nom del contractista responsable de l'execució 
dels treballs, i acreditar, si s'escau, que disposa dels mitjans tècnics necessaris i 
suficients per a la bona execució de l'obra. 
 2a. Les obres hauran d'ésser perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit, i 
degudament tancades, frontal i longitudinalment, mitjançant tanques i altres elements de 
característiques similars que tanquin totalment la zona de treball, de manera que 
garanteixin la seguretat dels vianants i dels vehicles que circulin per la zona. Quan 
calgui, es col.locaran els discs indicadors reglamentaris. 
 3a. Han de col.locar-se taulons i elements de seguretat necessaris per a facilitar 
el trànsit de vianants i els accessos als immobles. 
 4a. La senyalització nocturna s'ha de reforçar amb llums elèctriques vermelles, 
grogues i/o cons o altres elements senyalitzats dotats de llum intermitent del mateix 
color. 
 5a. En cas de necessitat d'haver de tallar la circulació temporalment a un carrer o 
via pública, es sol.licitarà permís a la Batlia, per medi de la Policia Municipal amb un 
mínim de 48 hores d'antelació. La Batlia, previ informe de la Policia Municipal establirà 
les condicions, horaris del tall i podrà si ho considera oportú, denegar o ajornar 
l'autorització per tallar la circulació. 
 Article 31.- Les trapes i tapes que se situïn en la via pública, han de ser 
necessàriament metàl.liques i s'han de col.locar sempre al mateix nivell del sòl, i unit, 
perfectament, amb el paviment circumdant, de manera que no existeixi solució de 
continuïtat. 
 També han de tenir la resistència adequada per a suportar les sobrecàrregues 
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produïdes per una roda de camió en marxa. La roda, estàticament, es considerarà amb 
una càrrega de 5000 quilograms en les calçades i de 1000 quilograms en les voravies. 
En aquestes, les trapes o tapes dels pous de registre s'hauran de col.locar paral.leles a la 
vorada en la seva dimensió major. 
 Article 32.- L'administració municipal exercirà la inspecció i vigilància de totes 
les obres, i el titular de la llicència haurà d'acatar, quant a la seva execució, les ordres 
que emanin dels serveis tècnics competents en la matèria. 

Article 33.- Correspon als propietaris de les finques adjacents la construcció i 
conservació de les voravies i passos permanents, tal com assenyali la normativa 
aplicable. Si a causa de la realització d'obres particulars, es produïssin danys a les 
voravies, als passos permanents, vorades o paviments de calçades, hauran d'ésser 
reposats al seu primitiu estat pel titular de la llicència en el termini que determini 
l'autoritat municipal. 
  
Capítol III- Compliment i infracció 
 Article 34.- Les persones a què es refereix l'article 3, sense distinció de sexe, fur 
ni condició, estan obligades a l'exacta observança de la presents Ordenança. També 
obliguen, en allò que l'afecta, l'Ajuntament de Petra, sense que aquest pugui dispensar 
individualment de llur observança. 
 Article 35.- Constitueix infracció d'aquesta Ordenança tota acció o omissió que 
contravingui o deixi sense compliment qualsevol de llurs disposicions. 
 Article 36.- Les denúncies per contravenció al que s'hi ha preceptuat es 
formularan a través del comunicat de serveis o d'ofici davant l'Alcaldia per la Policia 
Local i altre personal dependent de l'Ajuntament al qual correspongui o per qualsevol 
veí al qual es causi perjudici o que, mogut per l'interés públic, presenti la corresponent 
denúncia per escrit. Aquesta denúncia s'ha de dirigir al Batle o persona a qui delegui s'hi 
ha d'expressar les causes i el nom, els llinatges i el domicili del denunciant, amb les 
conseqüències consegüents per a aquest si de les investigacions que es practiquin, en 
resulta falsa la denúncia. 

No obstant això, les denúncies per a serveis urgents es poder fer verbalment 
davant qualsevol agent municipal o pel mitjà d'avís més ràpid per posar-les en 
coneixement de l'autoritat municipal. 
 Article 37.- Quan la infracció denunciada o advertida es trobi expressament 
penada en la llei o en ordenances específiques aprovades per l'Ajuntament, s'aplicarà el 
que estableix el precepte que regula el cas. 
 Les infraccions al que estableix la present Ordenança, llevat del que disposa el 
paràgraf anterior, es castigaran amb multa variable dins els límits específics que 
assenyala la legislació local aplicable a aquesta matèria. 
 Article 38.- Són d'aplicació a la present Ordenança els terminis de prescripció 
que assenyala el Codi Penal per a les faltes. 
 Article 39.- A més de la imposició de multes i altres sancions descrites en 
aquesta Ordenança, en cas d'infracció es pot decretar, segons que correspongui, les 
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següents mesures addicionals: 

a) La suspensió de treballs d'execució d'obra, instal·lació o activitat que es 
realitzi sense llicència. 

b) Ordenar a l'infractor que, en el termini que s'assenyali, presenti la sol·licitud 
de llicència ajustada als termes d'aquesta Ordenança. 

c) Ordenar a l'infractor que, en el termini que a l'efecte s’assenyali, introdueixi 
en les obres, les instal·lacions, els serveis, etc., les rectificacions que calguin per ajustar-
los a les condicions de la llicència, les disposicions de l'Ordenança o altra normativa 
legal d'aplicació. 

d) Ordenar a l'infractor que, en el termini que es fixi, procedeixi a la reparació 
dels danys causats, la reposició de les obres i les instal·lacions a llur estat anterior o a la 
demolició del que s'hagi construït o instal·lat indegudament. 

e) Diposar la reparació, la reposició o la demolició de les obres i instal·lacions 
realitzades per part de l'Ajuntament, directament o indirectament, a càrrec en tot cas de 
l'infractor. 
 f) Impedir els usos indeguts per als quals no s'hagi obtingut llicència o que no 
s'ajustin a les seves condicions i a les disposicions de l'Ordenança i altres normes legals 
d'aplicació. 
 Article 40.- En cas d'incompliment de les ordres a què es refereixen els apartats 
a), b), c), d) i f) de l'article anterior, i sense perjudici de l'adopció de mesures per 
l'execució subsidiària, poden imposar-se multes coercitives reiterables per períodes de 
temps suficient per al compliment del que s'ha ordenat. 
 
ANNEX I 
Quantificació de sancions 
1.- No tenir el Cartell municipal de llicència d'obra en un lloc visible a l'obra i amb les 
dades llegibles :         39,02 € 
2.- Tallar un carrer sense autorització:     195,12 € 
3.- Realitzar una obra a la via pública sense permís municipal:  195,12 € 
4.- No rasantejar correctament una rasa a la via publica:     78,06 € 
5.- Per cada dia en que s'excedeixi en la reposició del paviment després del termini fixat 
per la present Ordenança:         39,02 € 
6.- Obres mal tancades, mal senyalitzades i acumulacions de materials al carrer en 
contradicció amb la present Ordenança, per cada dia:     78,06 € 
7.- Qualsevol altre incompliment establert a l’article 10 de la present Ordenança: Fins a 
117,07 €.- 
 
Entrada en vigor 
Aquesta Ordenança, un cop tramitat l'acord amb el procediment previst a l'art. 49 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, (aprovació inicial 
pel Ple de l'Ajuntament, informació pública i audiència als interessats per un termini de 
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trenta dies, resolució de reclamacions i suggerències i aprovació definitiva pel Ple, si fa 
el cas) entrarà en vigor un cop s'hagi publicat completament en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears i hagi transcorregut el termini de quinze dies. 
 


