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Al llarg dels anys Palma s’ha convertit en una ciutat oberta, plural i diversa, on habiten més 
de quatre-cents mil habitants procedents de més de 100 nacionalitats distintes.

L’Ajuntament, com a institució més pròxima a la ciutadania, ocupa un paper molt 
important perquè totes aquestes persones no només cohabitin en un mateix espai sinó 
que convisquin, entenent per convivència “viure en bona harmonia amb els altres”.

Per a la construcció d’aquesta convivència ciutadana és imprescindible garantir i fomentar 
la tolerància, el respecte, el coneixement mutu i el compliment dels drets i deures que 
regulen les nostres relacions. 

Precisament, per a la consecució d’aquest objectiu, l’Ajuntament de Palma ha editat Drets 
i deures de la ciutadania. Guia bàsica per a la convivència ciutadana. Aquesta guia, 
que se suma a la ja editada Viure i conviure a Palma. Guia bàsica de recursos per a la 
incorporació ciutadana, pretén ser una eina útil i pràctica per informar totes les persones 
que viuen a Palma i, especialment,  les nouvingudes, sobre quins són els seus drets i, també, 
les obligacions i els deures que han de complir amb l’objectiu de millorar les relacions 
veïnals. 

Desitj, sincerament, que aquesta guia sigui d’utilitat i un instrument més que contribueixi a 
la construcció d’una ciutat on imperin els valors de la solidaritat, el respecte i la convivència 
ciutadana.

Catalina Cirer Adrover
Batlessa de Palma
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I. DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA

La present guia recull els principals drets i deures de les persones que resideixen al nostre 
país i a la nostra ciutat, amb una especial referència als drets i deures de les persones 
estrangeres que, bàsicament, són els mateixos drets i deures civils que té la resta de 
ciutadans, amb l’excepció dels drets referents a la participació política a les eleccions i 
l’exercici de funcions públiques, que només són reconeguts a les persones originàries dels 
països de la Unió Europea o països amb conveni de reciprocitat amb Espanya.

En aquest sentit, és important tenir en compte que es consideren persones estrangeres 
totes les que no disposen de nacionalitat espanyola. Això no obstant, cal distingir entre:

- Persones nacionals de països de la Unió Europea, que no necessiten disposar de targeta 
de residència a Espanya.

- Persones nacionals de la resta de països que sí estan obligades, per llei, a obtenir 
l’autorització de residència.

A l’hora de conèixer quins són els drets i deures de les persones estrangeres cal tenir en 
compte un aspecte clau: la situació legal.

Com a criteri interpretatiu general, les persones estrangeres han d’exercir els drets que 
reconeix la Llei d’estrangeria en condicions d’igualtat amb els espanyols.

També es fa referència als drets i deures de les persones que no disposen d’autorització de 
residència, que, bàsicament, es limiten al dret a l’educació obligatòria, l’accés a la justícia, 
als serveis socials bàsics i a l’assistència sanitària.

1- DRET I OBLIGACIÓ A LA DOCUMENTACIÓ

Totes les persones que es troben a Espanya tenen tant el dret com el deure de disposar de 
la documentació que les identifica.

En el cas de les persones estrangeres tenen també el dret i el deure de disposar de la 
documentació oficial –expedida per les autoritats del seu país– que acrediti la seva 
identitat i la seva situació a Espanya. En general, la documentació oficial expedida pel seu 
país és el passaport; això no obstant, per als ciutadans comunitaris és vàlid el document 
nacional d’identitat.

Si una persona estrangera, resident regularment a Espanya, no disposa de passaport 
o document equivalent i no té possibilitat d’aconseguir-lo, pot sol·licitar a les autoritats 
espanyoles un document especial denominat cèdula d’inscripció.
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A més, totes les persones estrangeres a les quals s’hagi expedit un visat o una autorització 
per romandre a Espanya per un període superior a sis mesos, han de disposar de la targeta 
d’identitat d’estranger, que han de sol·licitar personalment a la Direcció General de Policia 
en el termini d’un mes des de la seva entrada a Espanya o des que se’ls hagi concedit 
l’autorització de permanència. A la targeta ha de constar el tipus de permís concedit i 
aquesta serveix per acreditar la seva situació regular. Els menors d’edat poden constar a la 
targeta del seu pare o mare. 

En cas de robatori o pèrdua de la documentació, és obligat sol·licitar-ne un duplicat. Si es 
tracta de robatori, prèviament ha d’efectuar una denúncia a la Comissaria de Policia.

Si un agent de l’autoritat sol·licita la documentació a una persona i aquesta no vol o no pot 
mostrar-la-hi pot ser conduïda a la comissaria per comprovar la seva identitat i situació al 
país.

Cap persona pot ser privada de la seva documentació excepte quan es realitza per decisió 
judicial prèvia o com a mesura cautelar.

Serveis d’informació:
Oficina d’Estrangeria de la Delegació del Govern, Policia Nacional, OFIM (Oficina 
d’Informació, Orientació i Assessorament als Immigrants de l’Ajuntament de Palma), 
consolats.

2- DRET A LA VIDA, A LA LLIBERTAT I A LA SEGURETAT

Totes les persones, sigui quina sigui la seva nacionalitat o situació jurídica, tenen dret a la 
vida i a la integritat física i moral, sense que en cap cas puguin ser sotmeses a tortura ni a 
penes o tractes inhumans o degradants.

A més, la legislació espanyola considera una agreujant cometre el delicte per motius 
racistes, antisemites o qualsevol altra classe de discriminació referent a la ideologia, religió 
o creences de la víctima, l’ètnia, raça o nació a la qual pertanyi, el seu sexe o orientació 
sexual, o la malaltia o minusvalidesa que pateixi.

Davant la vulneració d’aquests drets, la víctima pot interposar una denúncia davant les 
forces de seguretat o la Fiscalia i sol·licitar el suport dels serveis d’assistència a les víctimes 
de delictes.

Així mateix, totes les persones tenen dret a la llibertat i a la seguretat i només poden ser 
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detingudes si han comès un delicte, per evitar que el cometin i, en el cas de persones 
estrangeres, si existeix una ordre d’expulsió.

Una detenció preventiva no pot durar més que el temps que sigui estrictament necessari 
per aclarir els fets que la varen motivar. En tot cas, la persona detinguda ha de ser posada 
en llibertat o a disposició de l’autoritat judicial en el termini màxim de 72 hores.

La persona detinguda té dret a: 
- Ser informada, de forma immediata i de manera que li sigui comprensible, sobre els 

seus drets i les raons de la seva detenció. 
- Guardar silenci o manifestar que només declararà davant el jutge. 
- No declarar contra si mateixa i no confessar-se culpable. 
- Ser assistida per un advocat o advocada. L’assistència serà gratuïta si no disposa de 

recursos econòmics. 
- Que es notifiqui la seva detenció i el lloc on es troba a un familiar o a la persona que 

designi. 
- Un/una intèrpret si no entén l’idioma. 
- Ser reconeguda pel metge forense. 

Si una persona és condemnada a la pena de presó, sigui quina sigui la seva nacionalitat, té 
dret a rebre un tracte digne i al suport dels serveis de reinserció social.

Serveis d’informació:
Policia Nacional, Policia Local, Guàrdia Civil, Oficina d’Ajuda a les Víctimes del Delicte 
(OAVD), Col·legi Oficial d’Advocats, OFIM, Institut de Reinserció Social (IRES).

3- DRET A LA LLIBERTAT IDEOLÒGICA, RELIGIOSA I DE CULTE

Totes les persones tenen dret a pensar i a manifestar les seves idees i a professar les seves 
creences religioses. Tan sols es podran limitar, prohibir o perseguir les manifestacions o 
pràctiques contràries a la llibertat, la igualtat i la dignitat de les persones o a la resta de 
principis i drets constitucionals. Ningú pot ser obligat a declarar sobre la seva ideologia, 
religió o creences.

Respecte d’aquests drets és important tenir en compte que: 
- Les lleis espanyoles consideren un delicte la poligàmia. 
- Els enterraments han de realitzar-se d’acord amb les regulacions sanitàries i les 

ordenances municipals. 
- La compra i sacrifici d’animals han de realitzar-se d’acord amb les normes de salut 

pública i les ordenances municipals. 
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Serveis d’informació:
Policia Local, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Col·legi Oficial d’Advocats, OFIM, 
OAVD, Empresa Funerària Municipal, Regidoria delegada de Sanitat i Consum de 
l’Ajuntament de Palma.

4- DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I A LA 
PRÒPIA IMATGE. REAGRUPAMENT FAMILIAR

La llei considera domicili privat el que defineixin com a tal els seus ocupants, 
independentment que sigui en propietat, lloguer o un altre règim. 

El domicili és inviolable: no es pot entrar o registrar sense el consentiment del seu titular, 
tret que existeixi una autorització judicial o es cometi un delicte (en aquest darrer cas, 
només la Policia hi pot intervenir). 

El dret a la intimitat també protegeix la confidencialitat o el secret de les seves comunicacions 
telefòniques, telegràfiques, correspondència i altres comunicacions postals. Només una 
autorització judicial pot aixecar aquesta confidencialitat contra la seva voluntat. 

Quant al reagrupament familiar, les persones estrangeres residents a Espanya tenen dret 
a reagrupar, amb elles, els següents familiars: 

- Cònjuge de la persona resident: sempre que no es trobi separat/ada de fet o de dret 
o que el matrimoni s’hagi duit a terme en frau de llei. En cap cas pot reagrupar-se més 
d’un cònjuge. La persona estrangera resident que es trobi separada del seu cònjuge 
i casada en segones o posteriors núpcies només pot reagrupar el nou cònjuge i els 
seus familiars si acredita que la separació dels seus anteriors matrimonis ha tingut lloc 
després d’un procediment jurídic que fixi la situació del/de la cònjuge anterior i les 
seves familiars quant a l’habitatge comú, la pensió al/a la cònjuge i els aliments per als 
les menors dependents.

- Els fills de la persona resident i del/de la cònjuge: incloent-hi els adoptats, sempre 
que siguin menors de divuit anys o estiguin incapacitats, de conformitat amb la llei 
espanyola o la seva llei personal i que no siguin casats. Quan es tracti de fills de només 
un dels cònjuges, es requereix a més que aquest n’exerceixi en solitari la pàtria potestat 
o que en tingui la custòdia i que estiguin efectivament al seu càrrec. En el supòsit de fills 
adoptius, ha d’acreditar-se que la resolució d’adopció compleix els elements necessaris 
per produir efecte a Espanya. 

- Els menors de divuit anys o incapaços: quan el/la resident estranger/ra sigui el seu 
representant legal. 
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- Els ascendents del/de la reagrupant o el seu cònjuge: quan estiguin al seu càrrec i 
existeixin raons que justifiquin la necessitat d’autoritzar la seva residència.

Les persones estrangeres reagrupades podran, al seu torn, exercir el dret de reagrupació 
dels seus propis familiars, sempre que comptin amb una autorització de residència i 
treball obtingudes independentment de l’autorització del reagrupant, i acreditin reunir els 
requisits prevists a la Llei d’estrangeria. 

Quan es tracti d’ascendents reagrupats, aquests només podran exercir, al seu torn, el dret 
de reagrupació familiar després d’haver obtingut la condició de residents permanents i 
acreditar solvència econòmica. Excepcionalment, l’ascendent reagrupat que tingui al seu 
càrrec un fill o filla menor d’edat o incapacitat/ada podrà exercir el dret de reagrupació. 

Els requisits i condicions generals per a aquest dret són: 
- Haver residit un any legalment a Espanya. 
- Tenir autorització per residir-hi almenys un altre any. 
- Presentar una sol·licitud. 
- Demostrar que disposa d’un contracte de treball i de recursos econòmics suficients. 
- Demostrar que pot proporcionar assistència sanitària a la persona reagrupada, si no 

està coberta per la Seguretat Social. 
- Acreditar que disposa d’un habitatge idoni mitjançant un certificat emès pel Patronat 

Municipal de l’Habitatge de l’Ajuntament de Palma. 

Serveis d’informació:
Policia Local, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Oficina d’Ajuda a les Víctimes del Delicte 
(OAVD), Col·legi Oficial d’Advocats, OFIM, Patronat Municipal de l’Habitatge.

5-  DRET A LA LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ

Les persones tenen dret a triar lliurement la seva residència i a circular pel territori espanyol, 
i a entrar  lliurement a Espanya i sortir-ne, d’acord amb el que estableix la llei. Aquest dret 
no pot ser limitat per motius polítics o ideològics. 

En el cas de les persones estrangeres que es trobin a Espanya, d’acord amb l’establert 
al títol II de la Llei d’estrangeria, tenen també aquests drets, sense més limitacions que 
les establertes pels tractats i les lleis o les acordades per l’autoritat judicial, amb caràcter 
cautelar o en un procés penal o d’extradició en els quals la persona estrangera tingui la 
condició d’imputada, víctima o testimoni, o com a conseqüència d’una sentència ferma. 



Ajuntament de Palma Drets i deures de la ciutadania
Guia bàsica per a la convivència ciutadana

10

Alguns permisos de treball restringeixen indirectament la llibertat de circulació, mentre 
que la seva validesa està limitada a una determinada zona del país. Això no obstant, encara 
que el permís de treball estigui limitat a una població, comarca o regió, això no impedeix 
que pugui viatjar lliurement a altres zones i fins i tot tenir la residència a una altra localitat. 

Excepcionalment, les autoritats judicials o governatives poden limitar la llibertat de 
circulació per situacions especials.

La circulació pel país pot realitzar-se mitjançant transport públic i/o privat. Per poder 
circular amb un vehicle privat és necessari: 

- Haver complert divuit anys (encara que els joves de més de 14 anys poden conduir 
motocicletes de baixa cilindrada amb el corresponent permís). 

- Disposar del permís de conduir adequat al vehicle que es condueix, d’acord amb el que 
estableix la Direcció General de Trànsit; en cas contrari es comet un delicte. 

- Disposar d’una assegurança de cotxe per cobrir els possibles danys materials o 
personals que pugui causar. 

- Pagar anualment l’impost municipal de circulació. 
- Realitzar la inspecció tècnica de vehicles (ITV) cada cert període d’anys, segons 

l’antiguitat del vehicle. 

Serveis d’informació:
Direcció General de Trànsit, Regidoria delegada de Trànsit i Transports de 
l’Ajuntament de Palma, Policia Local, ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles), OFIM, 
EMT.

6- DRET A LA LLIBERTAT DE REUNIÓ I MANIFESTACIÓ

Les persones tenen dret a reunir-se i a manifestar-se. En el cas de les persones estrangeres, 
amb autorització d’estada o residència a Espanya, tenen dret a reunir-se i manifestar-se, 
conformement a les lleis, en les mateixes condicions que la resta de ciutadans. 

Les persones promotores de reunions o manifestacions a la via pública haurien de 
comunicar-ho prèviament a l’autoritat competent amb l’antelació exigida a la llei. 
L’autoritat no pot prohibir-la o proposar-ne la modificació si no és per les causes previstes 
legalment. 

D’altra banda, les administracions públiques posen a la disposició dels ciutadans, amb la 
sol·licitud prèvia, locals i centres per reunir-se. 
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Serveis d’informació:
Regidoria de Govern i Interior, Regidoria delegada de Dinamització Ciutadana, 
Regidoria delegada de Serveis Socials, Delegació del Govern.

7- DRET A LA LLIBERTAT D’ASSOCIACIÓ

Les persones tenen dret a associar-se. En el cas de les persones estrangeres amb 
autorització d’estada o residència a Espanya, tenen dret d’associació, conformement a les 
lleis, en les mateixes condicions que la resta de ciutadans i poden participar en tot tipus 
d’associacions, tant a les de caràcter generalista (associacions de veïns, culturals, de temps 
lliure, esportives, etc.), com a les dirigides a persones estrangeres. 

La constitució d’una associació requereix la realització d’una sèrie de tràmits: 
- Redacció de l’acta fundacional. 
- Redacció dels estatuts que han d’assegurar un funcionament intern democràtic. 
- Inscripció al Registre d’entitats jurídiques del Govern de les Illes Balears. 
- Inscripció al Registre municipal d’entitats ciutadanes si es volen conèixer els actes i les 

ajudes que organitza i/o convoca l’Ajuntament de Palma i accedir-hi. 

La legislació en matèria d’estrangeria no prohibeix les reunions de persones estrangeres 
que no disposin de permís de residència, però no en poden ser promotores. 

Serveis d’informació: 

Serveis d’informació:
Direcció General de Relacions Europees i Entitats Jurídiques de la Conselleria 
de Presidència i Esports del Govern dels Illes Balears, Regidoria delegada de 
Dinamització Ciutadana de l’Ajuntament de Palma, OFIM.
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8- DRET A LA PARTICIPACIÓ PÚBLICA

Els ciutadans tenen dret a participar als assumptes públics, directament o mitjançant 
representants, lliurement triats en eleccions periòdiques per sufragi universal. Així mateix, 
tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a les funcions i càrrecs públics amb els 
requisits que assenyalen les lleis. 

Les persones estrangeres no poden participar a les eleccions generals, autonòmiques ni 
municipals. Només els ciutadans nacionals de la Unió Europea i els d’algun país en conveni 
amb Espanya tenen dret a votar a les eleccions municipals. 

Això no obstant, les persones estrangeres empadronades al municipi tenen tots els drets 
establerts per tal concepte a la legislació de bases de règim local, i poden ser escoltades en 
els assumptes que les afectin d’acord amb el que disposin els reglaments d’aplicació. 

Quant a les eleccions del seu país d’origen, hi poden votar per correu o les votacions 
organitzades pel seu consolat. 

El Reglament orgànic de participació ciutadana estableix que els veïns poden participar als 
òrgans de gestió desconcentrada i de participació veïnal (districtes, consells territorials de 
districte i consells sectorials d’àrea) de l’Ajuntament, directament o a través de les entitats 
ciutadanes. Així mateix, les entitats inscrites i declarades d’utilitat pública municipal i 
qualsevol grup de ciutadans no inferior al 10% dels veïns afectats poden participar al Ple 
de l’Ajuntament. 

Serveis d’informació:
Regidoria de Govern i Interior, Regidoria delegada de Dinamització Ciutadana, 
oficines de districte, consolats, OFIM. 

9- DRET A L’EDUCACIÓ

Totes les persones tenen dret a l’educació, que en el cas de l’ensenyament bàsic és 
obligatòria i gratuïta. 

En el cas de les persones estrangeres menors de divuit anys, amb o sense permís de 
residència, aquestes tenen dret a l’educació en les mateixes condicions que els espanyols. 
Aquest dret comprèn l’accés a l’ensenyament bàsic (gratuït i obligatori), a l’obtenció de la 
titulació acadèmica corresponent i a l’accés al sistema públic de beques i ajudes. 
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L’educació infantil (de 0 a 5 anys) té caràcter voluntari; Això no obstant, les administracions 
públiques posen a disposició centres i/o beques que permeten l’escolarització de les 
persones que ho sol·licitin. 

Entre els 6 i 16 anys, l’educació és més que un dret, és un deure, de tal manera que els 
menors han de ser escolaritzats pels seus pares, que poden ser sancionats si incompleixen 
aquesta obligació. 

Quant a l’educació no obligatòria, les persones estrangeres residents hi tenen dret en les 
mateixes condicions que els espanyols. També poden accedir a l’acompliment d’activitats 
de caràcter docent o d’investigació científica d’acord amb l’establert a les disposicions 
vigents, i a crear i dirigir centres d’educació. 

Les persones que hagin obtingut un títol de batxillerat o universitari a l’estranger, n’han de 
sol·licitar una validació perquè sigui reconegut oficialment a Espanya.

Serveis d’informació:
Oficina d’Escolarització de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern dels Illes 
Balears, Regidoria delegada d’Educació i Cultura, Regidoria delegada de Serveis 
Socials, Patronat Municipal d’Escoles d’Infants, Servei Municipal d’Educació d’Adults 
(SMEA) de l’Ajuntament de Palma, Àrea d’Alta Inspecció Educativa de la Delegació 
del Govern.

10- DRET AL TREBALL I A LA SEGURETAT SOCIAL

Les persones tenen el deure treballar i el dret al treball. En el cas de les persones estrangeres 
amb permís de residència i de treball poden exercir una activitat remunerada per compte 
propi o aliena, així com accedir al sistema de la Seguretat Social en les mateixes condicions 
que els espanyols. 

Això implica que: 
- No poden ser objecte de cap tipus de discriminació laboral ni salarial per raó del seu 

origen ni sexe. 
- No està permès el treball de persones menors de 16 anys. 
- Tenen dret a exercir el seu treball en condicions adequades de seguretat i higiene. 
- Cap sou pot ser inferior al salari mínim interprofessional. 

Les persones estrangeres residents a Espanya podran accedir, en igualtat de condicions 
que els nacionals dels estats membres de la Unió Europea, com a personal laboral al servei 
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de les administracions públiques, d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, 
mèrit i capacitat, així com el de publicitat. A aquest efecte podran presentar-se a les ofertes 
d’ocupació pública que convoquin les administracions públiques. 

Serveis d’informació:
SOIB (Servei d’Ocupació de les Illes Balears), IMFOF (Institut Municipal de Formació, 
Ocupació i Foment), entitats sindicals i empresarials, Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, Institut Nacional de la Seguretat Social.

11- DRET A LA LLIBERTAT DE SINDICACIÓ I VAGA

Les persones treballadores tenen dret a sindicar-se lliurement i a la vaga per a la defensa dels 
seus interessos. Les persones estrangeres tindran dret a sindicar-se lliurement o a afiliar-se 
a una organització professional en les mateixes condicions que els treballadors espanyols, 
que podran exercir quan obtinguin autorització d’estada o residència a Espanya. 

D’igual manera, quan estiguin autoritzats a treballar, podran exercir el dret de vaga. 

Serveis d’informació:
OFIM, sindicats, col·legis professionals.

12- DRET A L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Totes les persones tenen dret a la protecció de la salut. En el cas de les persones estrangeres 
que es trobin a Espanya, inscrites al padró del municipi en el qual resideixin habitualment, 
tenen dret a rebre assistència sanitària, i poden sol·licitar la targeta sanitària i accedir als 
serveis que assenyala la Llei d’estrangeria: dret a l’assistència sanitària pública d’urgència 
davant la contracció de malalties greus o accidents, independentment de la causa, i a la 
continuïtat d’aquesta atenció fins a la situació d’alta mèdica. 

Les persones estrangeres menors de divuit anys que es trobin a Espanya tenen dret a 
l’assistència sanitària en les mateixes condicions en què els espanyols i les estrangeres 
embarassades tindran dret a l’assistència sanitària durant l’embaràs, part i postpart. 

Serveis d’informació:
IB-SALUT (Servei de Salut dels Illes Balears), Centres d’Atenció Sanitària, OFIM.
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13- DRETS EN MATÈRIA D’HABITATGE

Totes les persones, independentment del seu origen, tenen dret a gaudir d’un habitatge 
digne i adequat i, en conseqüència, a accedir al sistema públic d’ajudes en matèria 
d’habitatge. 

Serveis d’informació:
Patronat Municipal de l’Habitatge, IBAVI (Institut Balear de l’Habitatge), OFIM.

14- DRET A LA SEGURETAT SOCIAL I ALS SERVEIS SOCIALS

Els poders públics estan obligats a mantenir un règim públic de Seguretat Social per a tota 
la ciutadania que garanteixi l’assistència i prestacions socials suficients davant situacions 
de necessitat. En el cas de les persones estrangeres amb permís de residència i feina tenen 
dret a accedir a les prestacions i els serveis de la Seguretat Social en les mateixes condicions 
que els espanyols. 

Les prestacions de la Seguretat Social comprenen: 
- Pensions en cas de baixa per accident o malaltia. 
- Pensions en cas de baixa per maternitat. 
- Pensió de jubilació. 
- Pensió d’invalidesa. 
- Pensió de viduïtat i orfandat. 
- Subsidi d’atur.

Les persones estrangeres, independentment de la seva situació administrativa, tenen dret 
als serveis i les prestacions socials bàsiques. Les persones amb permís de residència 
tenen accés tant als serveis i les prestacions generals i bàsics com als específics en les 
mateixes condicions que els espanyols. 

Serveis d’informació:
Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Regidoria delegada de Serveis Socials, 
OFIM, Direcció General de Serveis Socials de la Conselleria de Presidència i Esports 
del Govern de les Illes Balears, Institut de Serveis Socials i Esportius del Consell de 
Mallorca.
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15- DRETS DE LES DONES

La legislació espanyola reconeix el principi d’igualtat sense que pugui prevaler cap 
discriminació per raó de sexe. 

A més, la legislació espanyola considera delictes la violència domèstica, les agressions 
sexuals, els assetjaments sexuals a la feina i la inducció a la prostitució. Per altra banda 
considera una agreujant cometre un delicte per raons del sexe o orientació sexual de la 
víctima. 

Les dones estrangeres, tinguin o no permís de residència, poden denunciar, igual que les 
espanyoles, les situacions de maltractament, assetjament o discriminació laboral o social 
davant la Fiscalia, els Jutjats o les forces de seguretat; i sol·licitar assessorament i suport de 
les institucions públiques, que ofereixen informació i atenció jurídica, psicològica i social. 

D’altra banda, les dones treballadores tenen reconeguts uns drets referits a la maternitat: 
dret de descans i excedències per cura de fills, dret de lactància i mesures especials de 
seguretat a la feina durant la maternitat.

Serveis d’informació:
Regidoria delegada de Serveis Socials, Institut Balear de la Dona, Oficina d’Ajuda 
a les Víctimes de Delictes (OAVD), Col·legi Oficial d’Advocats, Col·legi Oficial de 
Psicòlegs, entitats sindicals i empresarials, Servei d’Atenció a la Família (SAF) de la 
Policia Nacional, Jutjat de Violència Domèstica, Jugat de Guàrdia Permanent, Servei 
d’Atenció a les Víctimes de la Policia Local, Equip de Dona i Menors de la Guàrdia 
Civil.

16- DRETS DE LA INFÀNCIA

Els menors, independentment del seu origen, amb o sense autorització de residència, 
gaudeixen dels mateixos drets, és a dir: dret a un nom, una nacionalitat, una identitat, a la 
protecció familiar, a l’alimentació, a rebre assistència sanitària, a l’educació, a les prestacions 
socials i a tots els drets reconeguts per la llei. 

Els menors tenen dret a expressar lliurement la seva opinió, especialment en els supòsits 
que hagin d’adoptar-se mesures o decisions que els afectin. 

La legislació espanyola considera delicte qualsevol tipus de treball infantil, mendicitat o 
explotació de menors. 
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El pare i la mare són els principals responsables de garantir els drets dels menors i de 
vetlar per la seva salut i integritat. Un menor no pot ser separat dels seus pares, tret que 
aquesta mesura sigui en el seu propi benefici. 

Si un/una menor es troba en situació de dificultat o risc social hi poden intervenir els Equips 
d’Atenció a la Infància de les institucions públiques, i si el pare i/o la mare maltracten, 
abandonen o desatenen les necessitats bàsiques (alimentació, educació, atenció sanitària, 
etc.) dels seus fills es poden adoptar mesures judicials, incloent-hi les penals. 

Finalment, els menors han de respectar els seus pares, assistir a l’escola i respectar les 
normes de convivència. 

Serveis d’informació:
Regidories delegades de Serveis Socials, i de Cultura i Educació de l’Ajuntament de 
Palma, S’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, Oficina de Defensa dels 
Drets del Menor, Fiscalia de Menors.

17- DRETS I DEURES FISCALS

Els ciutadans tenen l’obligació de pagar els tributs en els períodes fixats i seguint les normes 
establertes i, si no ho fan, poden ser objecte de recàrrec o sanció. 

Sense perjudici del que disposen els acords aplicables sobre doble imposició internacional, 
les persones estrangeres estan subjectes, amb caràcter general, als mateixos tributs i 
beneficis fiscals que les persones espanyoles. 

Alguns dels principals tributs són: l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), 
l’impost sobre el valor afegit (IVA), l’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost de circulació 
i les diverses taxes municipals. 

Serveis d’informació:
Delegació d’Economia i Hisenda, OFIM, Regidoria d’Economia i Hisenda.

18- DRET A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA I A L’ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA GRATUÏTA

Totes les persones, independentment del seu origen i de si tenen o no permís de residència, 
compten amb el dret d’obtenir la tutela efectiva dels jutges i tribunals en l’exercici dels seus 
drets i interessos legítims, sense que, en cap cas, pugui produir-se indefensió. 
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La tutela judicial efectiva implica tenir dret a: la defensa d’un/una advocat/ada, un procés 
públic sense retards indeguts i amb totes les garanties, utilitzar els mitjans de prova 
necessaris per a la seva defensa, a ser informats de l’acusació, no declarar contra si mateixos, 
no confessar-se culpables, i a la presumpció d’innocència. A més, poden sol·licitar un/una 
intèrpret si no comprenen o parlen la llengua oficial del país. 

Les persones estrangeres, igual que les persones espanyoles, si acrediten insuficiència 
de recursos econòmics, d’acord amb els criteris establerts a la normativa d’assistència 
jurídica gratuïta, tenen dret a aquesta, especialment en els procediments administratius o 
judicials que puguin dur a la denegació de la seva entrada, a la seva devolució o expulsió 
del territori i a tots els procediments en matèria d’asil. 

Serveis d’informació:
Forces de seguretat, Fiscalia, Oficina d’Ajuda a les Víctimes del Delicte (OAVD), 
Col·legi Oficial d’Advocats, OFIM.

19- MESURES ANTIDISCRIMINATÒRIES

Un acte discriminatori és el que, directament o indirecta, suposi una distinció, exclusió, 
restricció o preferència contra una persona estrangera basada en la raça, el color, 
l’ascendència o l’origen nacional o ètnic, les conviccions i pràctiques religioses; i que tingui 
com a fi o efecte destruir o limitar el reconeixement o l’exercici, en condicions d’igualtat, dels 
drets humans i de les llibertats fonamentals al camp polític, econòmic, social o cultural. 

Constitueixen actes de discriminació: 
- Els efectuats per l’autoritat o personal d’un servei públic que, en l’exercici de les 

seves funcions, realitzi qualsevol acte prohibit per la llei contra un/una ciutadà/dana 
estranger/ra, només per la seva condició de tal o per pertànyer a una determinada raça, 
religió, ètnia o nacionalitat. 

- Tots els que imposin condicions més oneroses que als espanyols o que impliquin 
resistència a facilitar a una persona estrangera béns o serveis oferts al públic, només 
per la seva condició de tal o per pertànyer a una determinada raça, religió, ètnia o 
nacionalitat. 

- Tots els que imposin il·legítimament condicions més oneroses que als espanyols 
o restringeixin o limitin l’accés al treball, a l’habitatge, a l’educació, a la formació 
professional i als serveis socials i socioassistencials, així com a qualsevol altre dret 
reconegut a la Llei d’estrangeria, només per la seva condició de tal o per pertànyer a 
una determinada raça, religió, ètnia o nacionalitat.



Drets i deures de la ciutadania
Guia bàsica per a la convivència ciutadanaAjuntament de Palma

19

- Tots els que impedeixin, a través d’accions o omissions, l’exercici d’una activitat 
econòmica empresa legítimament per una persona estrangera resident legalment a 
Espanya, només per la seva condició de tal o per pertànyer a una determinada raça, 
religió, ètnia o nacionalitat. 

Serveis d’informació:
Col·legi Oficial d’Advocats, OFIM. 

II. CONVIVÈNCIA CIUTADANA

Els ajuntaments són les institucions públiques més properes a la ciutadania i una de les 
seves funcions bàsiques és treballar a favor d’una convivència ciutadana harmònica que 
integri totes les persones residents al municipi, així com garantir el compliment dels 
principis de llibertat individual, d’igualtat, de no-discriminació, de respecte mutu i de 
solidaritat veïnal. 

Els mecanismes de què disposa un ajuntament per garantir la convivència i fomentar la 
cohesió social són les ordenances i reglaments municipals. Aquests defineixen els principis 
bàsics de la convivència ciutadana i regulen els drets i deures dels ciutadans, tant en 
els seus comportaments a la via pública com en l’àmbit privat, sempre que se’n derivin 
perjudicis o molèsties per a altres persones. 

Actualment són vigents a Palma els següents reglaments i ordenances:

20- ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA, DEIXALLES I RESIDUS 
SÒLIDS URBANS (BOIB núm. 78, juny de 2004)

El seu principal objectiu és regular la neteja pública i la recollida de deixalles i residus sòlids 
urbans a fi d’assegurar: 

- La protecció de la salut i la higiene pública, el medi ambient i l’entorn urbanístic. 
- L’establiment de les normes de comportament, participació i col·laboració ciutadana 

en la neteja pública i en la recollida de residus sòlids urbans. 
- La regulació de la prestació dels serveis municipals de neteja viària i recollida de residus 

sòlids urbans. 
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Bàsicament aquesta ordenança estableix que, a la via pública i als espais lliures públics, es 
prohibeix: 

- Llançar tot tipus de desaprofitaments, deixalles o residus que embrutin la ciutat, molt 
especialment: llosques, xiclets, peladures, papers, plàstics, embolcalls, llaunes, envasos, 
botelles i similars. 

- Escopir, defecar o orinar. 
- Desempolsar catifes, roba o altres objectes domèstics des de les balconades o finestres 

d’un habitatge; o llençar des d’aquestes qualsevol tipus de deixalla, residu sòlid o 
líquid. 

- Llençar o deixar degotar líquids en regar plantes, netejar terrasses i balconades o 
d’aparells de refrigeració, climatització o extracció d’aire. 

- Buidar o evacuar aigua bruta.
- Dipositar o deixar a les voreres o calçades objectes o materials que obstaculitzin o 

impedeixin prestar amb normalitat el servei de neteja diària. 
- Llançar a la via pública residus procedents d’agranar o netejar els habitatges, comerços, 

oficines o altres locals. 
- Dipositar residus sòlids urbans a papereres i dipòsits semblants, l’ús dels quals està 

reservat exclusivament als que produeixen ocasionalment les persones vianants. 
- Deixar residus o deixalles, qualsevol que sigui la seva naturalesa, proporció o quantitat, 

a les platges o zones costaneres o llançar-los a la mar. 
- Encendre fogates o focs a les platges o zones costaneres o utilitzar sabons a les dutxes 

de les platges públiques o a la mar. 
- Netejar els vehicles o realitzar reparacions mecàniques o d’altre tipus que impliquin 

llençar o dipositar residus líquids o sòlids a la via pública. 
- Col·locar cartells i adhesius fora dels llocs establerts per l’Ajuntament. 
- Realitzar pintades o grafits a les voreres, el mobiliari urbà, murs, parets, façanes i resta 

de superfícies visibles des de la via pública. 
- Arrencar i llençar a la via pública cartells, anuncis, pancartes o altres elements de 

publicitat estàtica. 
- Deixar, llençar o dipositar qualsevol material de deixalla o residual, sòlid o líquid, 

d’obres o instal·lacions. 

A les zones de recollida pneumàtica no existeix regulació horària per dipositar els fems. A la 
resta de zones, s’ha de fer entre les 19 i les 23 h als contenidors disposats a aquest efecte.

La recollida selectiva es realitza en contenidors específics: 
- Els contenidors de color verd clar recullen els materials de vidre. 
- Els contenidors blaus són indicats per a paper. 
- Els contenidors grocs recopilen els envasos de plàstic i llaunes.
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Per desfer-se d’objectes domèstics de major grandària, es pot recórrer a l’Empresa Municipal 
d’Aigua i Clavegueram (EMAYA) als telèfons 900 20 00 12 o 971 77 43 00, la qual els recollirà 
al domicili. 

L’incompliment de les normes previstes en aquesta Ordenança constitueix una infracció 
administrativa i pot implicar una multa de 30 a 1.803 €, a més de l’obligació de restaurar el 
bé protegit o reemborsar el cost de les actuacions realitzades i dels danys i perjudicis que 
s’hagin pogut causar. 

Serveis d’informació:
Regidoria delegada de Sanitat i Consum de l’Ajuntament de Palma, Policia Local, 
EMAYA (Empresa Municipal d’Aigua i Clavegueram), Servei d’Atenció Telefònica al 
Ciutadà 010, OFIM. 

 
21- ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI 

AMBIENT, CONTRA LA CONTAMINACIÓ PER RENOUS I 
VIBRACIONS (BOIB núm. 95, juliol de 1995)

El principal objectiu d’aquesta Ordenança és desenvolupar la normativa referida als renous 
en espais públics i privats. En resum, estableix les següents normes de comportament: 

- No superar uns límits màxims en cantar, cridar o vociferar. 
- No realitzar en horari nocturn el trasllat de mobles, reparacions domèstiques, bricolatge 

o altres activitats que puguin generar avalot o alarma entre els veïns. 
- Les persones propietàries d’animals domèstics estan obligades a adoptar les 

precaucions necessàries perquè no molestin els veïns. 
- La televisió, la ràdio o els instruments musicals han de tenir el volum ajustat per no 

provocar molèsties. 
- Els equips d’aire condicionat i els electrodomèstics s’han d’instal·lar de manera que no 

causin inconvenients a la resta de veïns de l’edifici. 

Serveis d’informació:
Regidoria delegada de Sanitat i Consum de l’Ajuntament de Palma, Policia Local, 
Servei d’Atenció Telefònica al Ciutadà 010, OFIM. 
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22- ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA INSERCIÓ DELS ANIMALS DE 
COMPANYIA A LA SOCIETAT URBANA (BOIB núm. 56, abril de 2004)

L’objectiu d’aquesta Ordenança és la protecció dels animals i la seva inserció harmònica a 
la societat; així com la regulació de les activitats comercials, industrials, professionals i de 
serveis que impliquin la seva tinença. 

Bàsicament s’estableixen les següents normes: 
- La tinença d’animals de companyia als habitatges queda condicionada al manteniment 

d’unes condicions higièniques òptimes d’allotjament, a l’absència de riscs en l’aspecte 
sanitari i a la inexistència de molèsties per als veïns (incloent-hi la contaminació acústica 
produïda per lladrucs). 

- La tinença d’un animal de companyia obliga a identificar-lo de forma permanent (amb 
un microxip), a inscriure’l al Registre d’identificació d’animals de companyia de les Illes 
Balears i a respectar els tractaments i/o vacunacions obligatoris. 

- Les persones posseïdores d’animals de companyia han d’adoptar les mesures 
necessàries perquè aquests no puguin accedir lliurement a les vies i espais lliures 
públics, a les propietats privades o a les persones que circulin. Els animals han d’anar 
subjectes amb corretja, mai sols. El seu propietari o propietària és responsable dels 
danys físics i psíquics que puguin ocasionar.

- Està prohibit torturar i maltractar els animals o provocar-los dany, patiment o molèsties 
gratuïtes; utilitzar artefactes per limitar o impedir la seva mobilitat que els puguin 
produir patiments; mantenir-los desnodrits o malalts sense proporcionar-los l’atenció 
sanitària adequada; allotjar-los en condicions higièniques inadequades per a les seves 
necessitats fisiològiques i etiològiques, segons la seva espècie i raça; i sacrificar-los de 
forma no eutanàsica. 

- No es permet deixar a les vies i els espais de concurrència pública cap tipus de menjar 
destinat a l’alimentació de cans, moixos o altres animals vagabunds, abandonats o 
sense amo aparent. Els coloms només poden ser alimentats als llocs establerts a aquest 
efecte. 

- Queda prohibit abandonar qualsevol animal a les vies i els espais lliures públics. Si 
no voleu continuar fent-vos càrrec d’un animal, heu de lliurar-lo al Centre Sanitari 
Municipal o a qualsevol associació dedicada a la defensa i protecció d’animals legalment 
reconeguda. 

- Els animals no poden entrar a locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, 
transport o manipulació d’aliments; locals d’espectacles públics, culturals i esportius; ni 
a piscines públiques o platges. 

- Està prohibit l’abandó d’excrements d’animals a les vies i els espais públics. Tampoc es 
permet que orinin a les façanes d’immobles o mobiliari urbà. 
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L’incompliment d’aquestes normes genera responsabilitats administratives, sense perjudici 
de les exigibles per la via penal, civil o de qualsevol altre ordre que es pugui incórrer. Poden 
implicar multes de 30 a 1.800 €.

Serveis d’informació:
Regidoria delegada de Sanitat i Consum de l’Ajuntament de Palma, Centre Sanitari 
Municipal de Protecció Animal, Servei d’Atenció Telefònica al Ciutadà 010, OFIM.

23- BASES D’ORDENACIÓ DE LES ACTIVITATS A LES VIES I ESPAIS 
LLIURES PÚBLICS (BOIB núm. 17.781, setembre de 1980)

L’objecte d’aquestes Bases és fixar les normes generals d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les activitats que es desenvolupen a les vies i els espais lliures públics de 
Palma. Aquestes activitats es classifiquen en: 

- Ocupació per extensió d’activitat emparada per llicència municipal. 
- Ocupació mitjançant instal·lació de llocs fixos. 
- Ocupacions temporals especials. 
- Mercats temporals municipals i fires. 
- Venda ambulant. 
- Supòsits especials. 

Per poder desenvolupar-les, s’exigeix: 
- Sol·licitar la corresponent autorització. 
- Complir les normes establertes a les bases, les quals disposa el Reglament d’activitats 

molestes, insalubres, nocives i perilloses. 
- Sotmetre’s a les activitats d’inspecció i control de: Inspecció d’Abastaments, Sanitat, 

Serveis Tècnics Municipals i Patrulla Verda de la Policia Local. 

Serveis d’informació:
Regidoria delegada de Sanitat i Consum i Règim Interior de l’Ajuntament de Palma, 
Servei d’Atenció Telefònica al Ciutadà 010, OFIM, Policia Local.

24- ORDENANÇA MUNICIPAL DE PUBLICITAT DINÀMICA (BOIB núm. 
148, octubre de 2003)

S’entén per publicitat dinàmica tota comunicació realitzada per una persona física o 
jurídica, pública o privada, amb intenció lucrativa o no, la finalitat de la qual és promoure la 
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compra o contractació de qualsevol tipus de béns, serveis, drets o obligacions; o difondre 
missatges de naturalesa sociocultural, política o similar, utilitzant per a això el domini 
públic municipal o zones privades de concurrència o servitud pública. 

Les activitats de publicitat dinàmica estan subjectes a Palma a una llicència municipal 
prèvia i al compliment de les condicions establertes en aquesta Ordenança. 

Constitueixen mitjans de publicitat dinàmica: 
- Propaganda manual (lliurada en mà i amb caràcter gratuït). 
- Repartiment domiciliari de propaganda. 
- Publicitat als vehicles. 
- Publicitat oral. 
- Altres modalitats de publicitat (expositors, impresos fixats a façanes i bústies o llançats 

des de l’aire, etc.). 

En cap cas poden difondre’s missatges o utilitzar-se materials destinats a propaganda o 
promoció publicitària que atemptin contra la dignitat de la persona o vulnerin els valors 
i els drets reconeguts a la Constitució que resultin enganyosos, deslleials o subliminars; 
o que infringeixin la normativa específica reguladora de la publicitat de determinats 
productes, béns, activitats i serveis. 

L’incompliment d’aquestes normes pot suposar l’obertura d’un expedient sancionador i la 
imposició de multes, l’import de les quals dependrà de la infracció comesa. 

Serveis d’informació:
Serveis Generals de l’Ajuntament de Palma, Servei d’Atenció Telefònica al Ciutadà 
010, OFIM, Policia Local.

25- REGLAMENT ORGÀNIC DELS DRETS DE LA CIUTADANIA DE 
L’AJUNTAMENT DE PALMA (BOIB núm. 36, març 2005) I REGLAMENT 
ORGÀNIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (BOIB núm. 187, desembre 
de 2004)

Aquests reglaments tenen per objecte garantir els drets de la ciutadania en la seva relació 
amb l’Administració municipal i fomentar la participació ciutadana a la vida local. Entre els 
drets de la ciutadania cal destacar: 

- Dret general a la informació (sobre la gestió de competències i serveis municipals). 
- Dret d’accés als arxius i registres municipals en els termes prevists a la Constitució i 

altres lleis. 
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- Dret d’informació sobre els procediments en curs, quan se sigui part interessada. 
- Dret a la informació específica (sobre els requisits jurídics o tècnics exigits en un projecte 

o actuació, així com de les obligacions respecte de l’Administració municipal). 
- Dret a una atenció adequada, diligent, confidencial i sense discriminació per motiu de 

raça, sexe, religió, condició social, nacionalitat o opinió. 
- Dret a la imparcialitat administrativa. 
- Dret a l’economia procedimental (a no presentar els documents no exigits per les 

normes aplicables o que ja tingui l’Administració municipal). 
- Dret a la llengua dels procediments (ús de qualsevol de les llengües cooficials de la 

Comunitat Autònoma). 
- Dret a la certificació (a obtenir còpia segellada dels documents que es presentin). 
- Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments sobre els serveis municipals. 
- Dret de les entitats a ser informades sobre les actuacions municipals que les afectin. 
- Dret de les entitats a ser declarades part afectada (quan un assumpte afecti 

específicament el seu àmbit d’actuació o els seus objectius). 
- Dret a participar als òrgans de l’Ajuntament (Ple de l’Ajuntament, consells territorials de 

districte i consells sectorials d’àrea). 
- Dret a la iniciativa popular (a presentar propostes d’actuacions o projectes sempre que 

siguin ciutadans amb dret a vot a les eleccions municipals). 
- Dret a la consulta popular (si l’Ajuntament decideix sotmetre un projecte o acord a 

votació dels ciutadans). 
- Dret a l’audiència pública sobre qüestions especialment significatives de l’actuació 

municipal. 

Serveis d’informació:
Regidoria delegada de Dinamització Ciutadana de l’Ajuntament de Palma, Servei 
d’Atenció Telefònica al Ciutadà 010, OFIM. 

26- REGLAMENT ORGÀNIC DELS DISTRICTES DE PALMA (BOIB núm. 
187, desembre de 2004)

El municipi de Palma es divideix en 5 districtes territorials: Centre, Llevant, Platja de Palma, 
Nord i Ponent. L’objecte d’aquests districtes és impulsar i desenvolupar la participació 
ciutadana en la gestió i millora dels assumptes municipals. Cal destacar que: 

- A cada districte hi ha un centre municipal de referència. 
- Els òrgans del districte són el president o presidenta, que serà el regidor o regidora 

delegat/ada del districte, el ple municipal del districte, l’oficina municipal del districte i 
el consell territorial del districte. 

- El consell territorial del districte és l’òrgan col·legiat de representació ciutadana en el 
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qual s’articula la participació de veïns, associacions i entitats. 
- Als districtes es poden crear òrgans de participació dels veïns i de les associacions que 

els representin. 
- Els consells territorials de districtes es reuneixen, almenys, una vegada per trimestre. Les 

seves sessions són públiques. La seva funció és fomentar la participació dels ciutadans i 
les seves entitats, així com potenciar el diàleg i el consens. 

Serveis d’informació:
Oficina de Districte Centre, Oficina de Districte Llevant, Oficina de Districte Platja de 
Palma, Oficina de Districte Nord, Oficina de Districte Ponent.

27- NORMATIVA MUNICIPAL

A la pàgina web de l’Ajuntament de Palma (www.palmademallorca.es) poden trobar-se les 
següents normatives:

Ajuntament, Cerimonial i Dinamització Ciutadana: 
- Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions.
- Reglament d’honors i distincions.
- Reglament orgànic dels drets de la ciutadania de l’Ajuntament de Palma. 
- Reglament orgànic dels districtes de Palma. 
- Reglament orgànic de participació ciutadana. 
- Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de Palma. 
- Reglament orgànic del govern i l’administració de l’Ajuntament de Palma. 
- Reglament dels centres culturals. 

Serveis Generals: 
- Reglament del règim jurídic del procediment general sancionador. 
- Ordenança de publicitat dinàmica. 
- Reglament de règim jurídic del procediment general sancionador. 
- Reglament del Comitè de Seguretat i Salut Laboral. 
- Reglament del Registre municipal de licitadors. 
- Bases d’ordenació de les activitats a les vies i els espais lliures públics. 
- Procediment per a la coordinació d’activitats empresarials.

Sanitat i Medi Ambient: 
- Ordenança de neteja, desaprofitaments i residus sòlids urbans. 
- Ordenança per a la inserció dels animals de companyia a la societat urbana. 
- Ordenança del parc de Bellver. 
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- Reglament de serveis del Centre Sanitari Municipal de la ciutat de Palma. 
- Reglament del servei de proveïment d’aigua. 
- Reglament sobre l’ús de la xarxa de clavegueram sanitari. 
- Ordenança reguladora dels serveis funeraris. 
- Ordenança per a la protecció del medi ambient contra la contaminació per renous i 

vibracions.
- Reglament de prestació de serveis mortuoris. 

Comerç i Consum: 
- Reglament de règim interior de Mercapalma.
- Reglament de serveis de consum i mercats minoristes municipals. 
- Normes i barems d’adjudicació de les autoritzacions d’ocupació dels mercats municipals 

temporals.
- Reglament de règim interior del mercat municipal permanent de l’Olivar.
- Reglament de règim interior del mercat municipal permanent de Pere Garau.
- Reglament de règim interior del mercat municipal permanent de Santa Catalina.

Acció Social. Cultura, Educació i Esports: 
- Reglament de voluntariat d’Acció Social.
- Reglament de règim intern del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma.
- Reglament de normalització lingüística.

Mobilitat i Policia Local: 
- Reglament de drets i obligacions dels usuaris dels transports col·lectius urbans de 

Palma.
- Reglament del servei de transport urbà de viatgers amb vehicles de tracció animal amb 

conductor (galeres). 
- Ordenança de circulació. 
- Reglament d’ús i funcionament del parc infantil de trànsit de la Policia Local. 
- Reglament dels transports públics de viatgers i de les activitats auxiliars i 

complementàries (taxis). 

Urbanisme. PGO 
- Planejament urbanístic. 
- Ordenances i reglaments urbanístics. 
- Normes urbanístiques/PGO-98.  
- Modificacions. 
- Normes i decrets de nivell superior. 
- Adaptació del Pla general a les DOT. 
- Adaptació PGO al PTI –Normes 6 i 13– 
- Detalls constructius. 
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Pla territorial de Mallorca 

ITE: 
- Ordenança municipal sobre protecció d’edificis.

 
Hisenda: 

- Consell Tributari de l’Ajuntament. 
- Ordenances fiscals 2007. 
- Ordenances fiscals 2006. 
- Ordenances fiscals 2005. 
- Ordenances fiscals 2004. 
- Ordenances fiscals 2003. 
- Ordenances fiscals 2002. 

Serveis d’informació:
Regidories de l’Ajuntament de Palma.














