
 

 
BASES CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AUTORITZACIONS PARTICULARS 
PER A L’APROFITAMENT DE FRUITS AGRÍCOLES DE TERRENYS 
MUNICIPALS 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte  
Les presents bases pretenen regular la concessió d’autoritzacions particulars, en 
règim de concurrència competitiva, per a l’aprofitament – recollida i posterior venda – 
d’ametlles, garroves i altres fruits d’arbres de terrenys municipals de lliure accés de 
Marratxí, d’acord amb el que preveu el Reglament regulador de l’aprofitament 
forestal al terme municipal de Marratxí (BOIB núm. 12, de 24 de gener de 2013). 
 
Article 2. Requisits dels beneficiaris 
Podran ser beneficiaris d’aquesta concessió d’autoritzacions totes les persones 
físiques empadronades al municipi de Marratxí, amb data de finalització del 
termini de sol·licituds que acreditin trobar-se en alguna de les situacions següents: 
 

1. Situació legal d’atur: 4 punts.  
2. Situació de penalitat socioeconòmica: 6 punts.   

 
Les puntuacions obtingudes pels criteris referits a l’apartat 1 i 2 del present article 
seran acumulables, a l’efecte del càlcul de la puntuació total de les sol·licituds.  
 
En tot cas, quan la puntuació obtinguda per dues o més sol·licituds fos la mateixa, 
es prioritzaran aquestes per rigorós ordre d’entrada al registre. 
 
Article 3. Llista d’espera 
Les sol·licituds a les quals no se’ls hagi concedit una autorització, formaran part 
d’una llista d’espera, en cas de renúncia o desistiment d’alguna de les sol·licituds 
que hagin obtingut autorització.   
 
L’ordre de la llista d’espera es determinarà d’acord amb la puntuació obtinguda per 
cada una de les sol·licituds i la resta de prescripcions establertes a l’article 2. 
 
Article 4. Terrenys municipals inclosos a la convocatòria 
La denominació dels terrenys municipals inclosos a la present convocatòria, la seva 
localització i les seves característiques principals es poden consultar a l’annex 1. 
 
Els interessats hauran de triar per ordre de prioritat el terreny municipal, entre els 
inclosos a la present convocatòria, pels quals desitgen obtenir autorització. 
 
Els terrenys s’aniran adjudicant per rigorós ordre de puntuació, tenint en compte la 
preferència dels sol·licitants i la disponibilitat d’aquells. 
 
 



 

Article 5. Forma, lloc i termini de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds s’hauran de presentar seguint el model normalitzat que figura a 
l’annex II de la present convocatòria, en el termini de deu (10) dies hàbils, 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al tauler 
d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament (www.marratxi.es), a qualsevol dels 
registres municipals: 
 

 Ajuntament de Marratxí. Carrer Olesa, 66. Sa Cabaneta. 
 OAC sa Cabana. Camí de sa Cabana, 57. 
 OAC es Pont d’Inca. Avinguda Antoni Maura, 56. Edifici Erika, planta 

baixa. 
  
Els interessats podran obtenir les bases de la convocatòria a l’àrea de Medi Ambient 
(camí de Son Ametler, 5), de dilluns a divendres (no festius) en horari de 8,15 a 14 
h, o a la pàgina web municipal.  
 
Article 6. Documentació a presentar 
 
A la sol·licitud de concessió d’autorització s’haurà d’acompanyar la següent 
documentació: 
 

I. Còpia del DNI/NIE del sol·licitant. 
II. Certificat emès pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), 

acreditatiu de la situació legal d’atur del sol·licitant, si escau.  
III. Informe emès pels serveis socials de l’Ajuntament, acreditatiu de  la 

situació de penalitat socioeconòmica del sol·licitant, si escau (annex III) 
IV. Declaració jurada del sol·licitant de no trobar-se inhabilitat per a contractar 

amb les administracions públiques o per a obtenir subvencions de les 
mateixes (annex IV) 

V. Volant d’empadronament 
VI. Declaració jurada del sol·licitant de trobar-se al corrent de pagament de tot 

tipus d’obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Marratxí (Annex IV). 
 
 
TÍTOL II. CONCESSIÓ D’AUTORITZACIONS 
 
Article 7. Comissió de valoració. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades es constituirà una Comissió de 
valoració que estarà integrada pels següents membres: 
 

 President. El/la Regidor/a delegat/da de l’àrea de Medi Ambient. 
 Vocal primer. El/la Regidor/a delegat/da de l’àrea de Serveis Socials. 
 Vocal segon. Un/a representant de l’àrea de Medi Ambient. 
 Vocal tercer. Un/a representant de l’àrea de Serveis Socials. 
 Vocal quart. Un/a representant dels serveis jurídics municipals. 



 

 Vocal cinquè. El/la interventor/a de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui. 
 Secretari. La Secretària de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui. 

 
 
Correspondrà a la Comissió de valoració formular la proposta de resolució, que no 
tindrà caràcter vinculant, i que contindrà la relació motivada de sol·licitants per als 
quals es proposa l’autorització d’aprofitament i els terrenys municipals que 
s’assignen a cada un d’ells. L’òrgan competent de resolució de les adjudicacions 
serà el Batle de l’Ajuntament. 
 
En tot cas, únicament es podrà concedir una autorització per sol·licitant, com a 
màxim. 
 
No es podran autoritzar nous aprofitaments a aquelles persones que no hagin 
aportat la documentació justificativa recollida a l’article següent. 
 
Article 8. Documentació justificativa de l’autorització d’aprofitament. 
 
Les persones físiques beneficiàries d’una autorització d’aprofitament tindran 
l’obligació de presentar davant de l’Ajuntament, en el termini màxim de tres mesos 
des de la finalització del termini atorgat per a l’aprofitament, de la següent 
documentació: 
 

 Document acreditatiu del rendiment obtingut per l’aprofitament forestal 
autoritzat (factura de venda de les ametlles, garrofes o altres fruits similars). 

 Serà motiu de denegació de l’atorgament de la concessió d’autorització, si ha 
estat beneficiari en altres anys i no s’hagi presentat document acreditatiu del 
rendiment. 

 
 
Article 9. Autorització acreditativa de la concessió 
L’àrea de Medi Ambient expedirà un decret de la concessió d’autorització, on 
figuraran, entre d’altres, el nom i llinatges del sol·licitant i el terreny municipal pel 
qual és vàlida aquesta autorització, així com el termini de vigència d’aquesta. 
 
Aquest document haurà de ser exhibit pels adjudicataris, a requeriment de Policia 
Local o de qualsevol persona acreditada per l’àrea de Medi Ambient, i no habilitarà 
perquè aquest accedeixi a l’interior dels terrenys autoritzats amb cap maquinària. Els 
efectes personals i altres eines que  es puguin utilitzar per a la recollida dels fruits, 
no podran romandre al terreny municipal pel qual s’hagi obtingut autorització, en cas 
que l‘adjudicatari no es trobi present, i seran retirats immediatament per 
l’Ajuntament. 
 
En tot cas, les autoritzacions objecte de la present convocatòria es concediran fins al 
31 de desembre de 2022, i seran improrrogables. En tot cas, aquestes quedaran 



 

sense efecte en el moment en què l’adjudicatari es doni de baixa del padró municipal 
d’habitants.  
 
Article 10. Drets i obligacions dels concessionaris 
a. Acomplir i respectar el termini que s’assenyali a la convocatòria per procedir a la 

recollida dels fruits, transcorregut el qual s’extingirà de forma automàtica el dret 
concedit sense necessitat de prèvia intimació per part de l’Ajuntament. 

b. L’aprofitament autoritzat es gaudirà de forma personal i directa, no podent-ne 
cedir, rellogar o traspassar l’aprofitament en cap supòsit. S’hi admetrà l’ajut de 
persones alienes a aquelles per les quals s’ha concedit l’autorització per a la 
recollida dels fruits, sempre que la persona que figura a la targeta acreditativa 
també es trobi present. 

c. No produir en l’exercici de l’aprofitament cap mena de dany a les zones 
assignades, al medi natural ni a les espècies que hi habitin, estan obligats a 
indemnitzar els possibles danys que poguessin produir independentment de les 
sancions que escaiguin. 

 
Article 11. Resolució de les autoritzacions, infraccions i sancions 
L’Ajuntament podrà resoldre les autoritzacions concedides, en cas de comprovar 
alguna de les causes especificades a l’article 13 del Reglament regulador de 
l’aprofitament forestal al terme municipal de l’Ajuntament de Marratxí. 
 
Els tipus d’infraccions i les sancions que es puguin derivar són les previstes als 
articles 14 i 15 del Reglament regulador de l’aprofitament forestal al terme municipal 
de l’Ajuntament de Marratxí. 
 
 
TÍTOL III. SITUACIONS NO PREVISTES 
Article 12. Situacions no previstes 
Les situacions no previstes a les presents bases, es resoldran d’acord amb el que 
preveu el Reglament regulador de l’aprofitament forestal al terme municipal de 
l’Ajuntament de Marratxí. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANNEX I – TERRENYS MUNICIPALS 
 
 
 

 

 
Superfície aproximada (total): 42.000 m2 

Nombre aproximat i tipologia de l’arbrat: 15 figueres de moro i 20 garrovers 



 

 
 
 

 

 
 
 

Superfície aproximada: 40.000 m2 
Nombre aproximat i tipologia de l’arbrat: 30 garrovers 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

Superfície aproximada: 37.000 m2 
Nombre aproximat i tipologia de l’arbrat: 50 garrovers 



 

 
 
 

 

 
 

 
Superfície aproximada: 44.000 m2 

Nombre aproximat i tipologia de l’arbrat: 30 garrovers i 40 ametlers 



 
 
 
 
 
 

 
 

Superfície aproximada: 120.000 m2 
Nombre aproximat i tipologia de l’arbrat: 130 garrovers i 40 ametlers 

 


