AJUNTAMENT D’ES CASTELL
(BALEARS)

ORDENANÇA B-18
ORDENANÇA PER REGULAR L'EXERCICI DE LA VENDA AMBULANT O
SEDENTÀRIA
TITOL I. AMBIT D’APLICACIÓ I CLASSIFICACIÓ
Article 1r. Aquesta ordenança municipal es dicta en virtut de la facultat
establerta a l’art. 32 de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de
l’activitat comercial a les Illes Balears.
Article 2n. L’objecte d’aquesta ordenança és la regulació administrativa
dins de l’àmbit del terme municipal des Castell de la venda ambulant o no
sedentària en mercats periòdics, de caràcter tradicional o de nova
implantació, ubicats a llocs o espais determinats i de periodicitat fixa, que
només podrà fer-se d’acord amb les condicions i terminis que s’estableixen
en aquesta Ordenança.
Es considera venda ambulant o no sedentària la realitzada fora d’un
establiment comercial permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica
o continuada, en els perímetres o llocs autoritzats com cal a instal·lacions
comercials desmuntables o transportables. La venda no sedentària
únicament es podrà dur a terme a mercats fixos, periòdics o ocasionals.
Article 3r. Són mercats temporals aquells on la contractació es realitza
d’una manera circumstancial, per temporades, a vies o espais públics
lliures, prefixats per l’ajuntament i susceptibles de variar la seva localització
per decisió del mateix ajuntament, i que no tinguin instal·lacions o llocs de
construcció fixa. Es considera mercat temporal la venda que es dur a terme
a Calasfonts o altres de semblants que es puguin autoritzar a altres cales o
ports.
Per a les autoritzacions per vendre en aquests mercats ocasionals i
periòdics, la batlia haurà de tenir en compte la normativa aplicable.
Article 4t.
4.1.- Quant al mercat ambulant i els mercats temporals, el batlle podrà
justificadament, en qualsevol moment, ampliar o reduir tant el número com
l’extensió dels esmentats mercats, i també modificar la seva ubicació o les
línies de venda, segons les necessitats de la població, o quan així ho
requereixin les circumstàncies.
4.2.- Igualment el Batlle respecte del mercat ambulant com el temporal
podrà en qualsevol moment ampliar o reduir tant el número com extensió
de les parades en particular o modificar la seva ubicació segons ho
requereixin les circumstàncies i l’interès públic.
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Article 5è. Quant als mercats temporals, la seva distribució física en
superfícies delimitades, s’efectuarà segons les necessitats del servei a
través de les resolucions que adopti la batlia, o a través dels seus delegats.
Article 6è. Les parades del mercat ambulant es classificaran en els
següents grups en funció dels articles de venda autoritzada:
6.1.

Grup 1: confecció infantil
Grup 2: confecció masculina
Grup 3: confecció femenina
Grup 4: confecció especialitzada: pantalons, mitjons, camises i
similars
Grup 5: roba per a la pràctica d’esports
Grup 6: retalls
Grup 7: roba interior, de bany i complements
Grup 8: merceria: betes i fils, llanes, botons
Grup 9: decoració de la llar: vidre, ceràmica, cistelleria, làmpades,
porcellana, terrissa i quadres
Grup 10: roba de la llar: mantes, tovalloles, brodats, edredons,
cortines, llençols, estovalles, hules, cortines de bany i draps de cuina
Grup 11: estris de cuina, bricolatge i petit electrodomèstic. Ferreteria
Grup 12: sabates
Grup 13: bosses, marroquineria, mocadors i bijuteria
Grup 14: adrogueria i perfumeria
Grup 15: música, llibres i revistes
Grup 16: joguines, contes i complements
Grup 17: floristeria: flor natural i artificial, plantes
Grup 18: altres

La classificació d’una activitat com a grup 18, o la seva exclusió, seria
motivada per informe dels serveis tècnics municipals i comunicada com
pertoca a l’interessat.
6.2.- Les parades del mercat ambulant pel període de festes patronals, es
classificaran en els següents grups en funció dels articles de venda
autoritzada:
Grup 19: bar, xurreria, frankfurt
Grup 20: revenedors de fruita i verdura
Grup 21: productors de fruita i verdura
Grup 22: mel i torrons, mantegades
Grup 23: confiteria, fruits secs i caramels
Grup 24: espècies, caramels naturals, herbes
aromateràpia
Grup 25: embotits i patés envasats
Grup 26: llegum seca, pesca salada, olives i conserves
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Article 7è. Queda terminantment prohibit exercir la venda de peix i carn,
fresques o congelades, en aquests mercats ambulants i temporals, i també
la d’aquells productes que no compleixin les normes tècniques sanitàries de
les reglamentacions vigents o les d’etiquetat.
TITOL II. DE LA REGULACIÓ DE LA VENDA AMBULANT
Article 8è. Mitjançant acord d’alcaldia, es determinaran les característiques
del tipus de venda ambulant, que es diferenciaran en:
a) Mercats periòdics de caràcter tradicional o de nova implantació, ubicats a
llocs o espais determinats i de periodicitat fixa. Aquests només es
podran realitzar durant un màxim de dos dies a la setmana, amb
l’excepció dels usos i costums anteriors
b) Mercats ocasionals instal·lats amb motiu de fires, festes o
esdeveniments populars
c) Venda realitzada en camions-botiga o llocs instal·lats a la via pública que
s’autoritzin en circumstàncies i condicions precises. Aquesta venda serà
excepcional i només en les festes o esdeveniments populars.
En tots els casos es determinaran les infrastructures sanitàries que es
posin a disposició dels venedors ambulants.
Article 9è. Aquells que pretenguin exercir l’activitat comercial ambulant o
no sedentària, i l’activitat temporal, hauran de reunir els requisits següents:
a) NIF, si és persona física, o documentació que en justifiqui la seva
condició i la seva representació legal, en el cas de persones jurídiques o
cooperatives
b) Alta a la Seguretat Social (en el règim que pertoqui) i justificació de no
tenir endarrerit el pagament de les cotitzacions
c) Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques, en cas de subjecció. En el cas
de les renovacions, en tot cas s’aportarà el rebut de l’IAE esmentat,
referit a l’exercici anterior.
d) Relació del personal que atendrà la comercialització o administració del
lloc de venda, amb expressió de la relació laboral existent i de la seva
justificació
e) Declaració de no trobar-se sotmès en alguna de les incompatibilitats o
incapacitats a les que es refereix l’article 11 d’aquesta ordenança
f) Declaració justificada de la naturalesa de les activitats comercials a
realitzar amb expressió de l’origen de les mercaderies, en el cas dels
productes manufacturats
g) Rebut acreditatiu del pagament de la taxa, vigent a cada moment, per
ocupació de la via pública
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h) En el cas d’estrangers no membres de la Unió Europea, hauran
d’acreditar estar en possessió dels permisos de residència i treball per
compte propi, segons la legislació vigent
i) En el cas de les cooperatives, només s’autoritzarà una llicència a nom de
la cooperativa, per cada epígraf d’IAE del que sigui titular.
j) Una declaració responsable de reunir les condicions exigides per a la
normativa reguladora del producte o productes objecte de la venda
ambulant o no sedentària.
Article 10è. Dins un mateix mercat temporal, una mateixa persona només
podrà ser titular d’una llicència, amb dret a una parada.
Article 11è.
11.1.- Les autoritzacions per venda ambulant es concediran pel termini
d’un any.
Les autoritzacions per venda temporal, igualment, es concediran pel termini
de temps d’un any.
Criteris de valoració de les sol·licituds o peticions d’ocupació
de la via pública per a venda ambulant i la temporal:
1.- L’experiència demostrada mitjançant document fefaent en
l’exercici de la professió que asseguri la correcta prestació de
l’activitat comercial:
1 punt per any. Màxim 10 anys.
2.- En el supòsit d’empat, l’ordre del registre d’entrada municipal de
les sol·licitud d’autorització per l’ocupació de la via pública
assenyalarà la preferència d’adjudicació.
11.2.a).- Les noves sol·licituds per a vendre el mercat ambulant s’hauran de
presentar abans del dia 31 d’octubre per l’any següent. Durant el mes de
desembre s’adjudicaran les places lliures.
Les noves sol·licituds per a vendre al mercat ambulant que no puguin ser
ateses per falta de plaça es reservaran en estricte ordre d’entrada durant
l’any, a l’espera d’adjudicació en qualsevol moment que es doni una baixa.
b).- Les sol·licituds per vendre al mercat temporal s’hauran de presentar
dins del termini de temps del dia 1 de febrer al 31 de març i les noves
adjudicacions de les places que restin vacants s’atorgaran dins dels primers
15 dies d’abril.
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11.3.- Totes les llicències es donaran condicionades al pagament, previ a
l’ocupació, de les taxes municipals.
11.4.- Pel que fa als llocs que quedin vacants del mercat ambulant, els
adjudicataris tendran un dret preferent a la seva ocupació, quan tinguin
interès en el bescanvi o canvi de situació del lloc que tinguin assignat, amb
caràcter previ a la seva adjudicació a tercers. En aquest cas, serà necessari
que presentin una sol·licitud en el registre general abans de dia 31
d’octubre del referit exercici.
Article 12è.
12.1.- Les autoritzacions d’ocupació als mercats ambulants i temporals, no
podran ser objecte de subrogació, donació o permuta.
No obstant açò, en els supòsits de venta ambulant, es podrà autoritzar la
cessió dels drets a favor del cònjuge, germans, pare o mare. Serà
necessària la presentació d’un certificat municipal de convivència dels
afectats.
12.2.- Únicament es podrà autoritzar una sola cessió dels drets descrits, i
en cap cas el lloc de venda no podrà ser ocupat per un altre venedor que no
sigui el titular o el cònjuge, tret dels casos de cessió que s’ajusti als
requisits exigits en aquesta ordenança.
12.3.- Quant al mercat ambulant, els llocs assignats que a les 9 hores no
hagin estat ocupats sense causa justificada, podran ser ocupats aquell dia
pels venedors no adjudicataris, i que hagin participat en el sorteig
complementari i amb reserva de lloc, que ho sol·licitin previ abonament de
la taxa que correspongui.

TITOL III. RÈGIM JURÍDIC DELS MERCATS TEMPORALS
Article 13è. Sense perjudici de les disposicions contingudes a l’ordenança
present, serà d’aplicació, amb caràcter supletori, el RD 1010/1985, de 5 de
juny, i les seves disposicions complementàries.
Article 14è. La venda ambulant i temporal realitzada fora d’un establiment
comercial permanent, a places, o a la via pública, només queda autoritzada
en aquest municipi els dies següents:
-

Dilluns i dimecres durant tot l’any, a l’Esplanada
Tots els dies de l’1 de juny al 30 de setembre al mercat de
Calasfonts.
Altres dies d’especial interès a resoldre per Junta de Govern
Local, 15 dies abans.
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Article 15è. La ubicació concreta dels llocs de venda ambulant s’haurà de
realitzar en els llocs següents:
−
−
−

Plaça Esplanada
Rampa central de Calasfonts i Carrer Miranda de Calasfonts
Altres carrers d’interès local

No obstant açò, quan raons d’interès general ho aconsellin, el
batlle/batllessa podrà, mitjançant resolució motivada, modificar els llocs
d’ubicació dels distints mercats del terme municipal 15 dies abans de
l’adjudicació.
Article 16è.
16.1.- Els horaris d’ocupació i venda seran els següents:
a) Quant al mercat ambulant de S’Esplanada l’horari d’ocupació dels
llocs de venda serà de les 07:00 a les 08:30 hores. Els vehicles de
mercaderies hauran de ser retirats del recinte del mercat abans de
les 08:30 hores, i la seva entrada per a la recollida no es podrà fer
abans de les 13:30 hores, i com a màxim fins a les 15:00 hores.
L’horari efectiu de venda al públic serà de les 08:30 a les 14:00
hores.
b) Quant al mercat de Calasfonts, l’horari d’ocupació dels llocs de
venda serà de les 18:30 a les 20:00 hores. Els vehicles de
mercaderies hauran de ser retirats del recinte del mercat abans de
les 20:00 hores, i la seva entrada per a la recollida no es podrà fer
abans de les 00:00 hores, i com a màxim fins a les 03:00 hores.
L’horari efectiu de venda al públic serà de les 20:00 a les 2:00 hores.
16.2.- El batlle, quan existeixin necessitats del servei o raons d’interès
general que ho justifiquin, podrà modificar o ampliar els horaris establerts
mitjançant un decret.
Article 17è. La venda en els mercats a l’aire lliure es realitzarà en els llocs
amb instal·lacions desmuntables que han de reunir les condicions
específiques següents:
a) Quant al mercat ambulant, la l’ocupació del lloc de venda no podrà
excedir de 6 m2.
b) Quant al mercat de Calasfonts, cada lloc de venda tindrà una amplària
màxima de 2m. i haurà d'existir una separació entre els llocs de venda
de 50 cm. La profunditat que computarà serà de 1,5 m.
c) Els possibles tendals dels diferents llocs de venda, en tot cas no
superaran les mides del terreny adjudicat, per tal d’evitar molèsties als
vianants.
d) Tot i les mides màximes establertes, i en funció de l’amplària dels
carrers on s’ubiquin els llocs, aquests hauran d’estar instal·lats de forma
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prou ampla respecte de la línia de façana de les cases, de tal manera
que quedi habilitat un passadís que pugui servir d’accés per a serveis
d’emergència
Article 18è. Dins els recintes o carrers on es desenvolupi el mercat:
a) Als venedors ambulants o temporals no es permetrà tenir cans o altres
animals en els recintes, carrers o places on es desenvolupi el mercat.
b) No es permetrà fer propaganda o publicitat megafònica
Article 19è. Seran causes de revocació de l’autorització municipal,
mitjançant decret de la batlia, les següents:
a) Donar-se de baixa del Cens d’Obligats Tributaris
b) Renúncia al lloc, presentada per escrit en el registre general de
l’Ajuntament
c) Els venedors d’aliments que no es renovin el carnet de manipulador
d) L’atenció del lloc per una persona no autoritzada en la llicència, sense
perjudici del que es diu a l’article 28è.
e) La resta de supòsits contemplats en aquesta ordenança per infraccions
greus i molt greus.
Article 20è. Els titulars de llocs de venda podran elegir, d’entre ells, dos
representants els quals seran els encarregats de dur a terme tasques
d’organització i relacions amb l’ajuntament.
Aquestes tasques d’organització s’han d’aprovar per l’Alcaldia en Junta de
Govern Local.
Article 21è. El titular de l’autorització es responsable de mantenir el lloc de
venda, així com els seus voltants, en perfectes condicions de netedat, tant
durant la celebració del mercat com en acabar-lo. També s’haurà d’observar
les adequades normes d’higiene i neteja respecte dels articles de venda.
L’Ajuntament, d’acord amb el que estableix la legislació vigent,
supervisarà les condicions sanitàries, tant dels productes de venda com dels
llocs, tot i col·laborant, si escau, amb altres organismes de l’Administració
competents amb la mateixa.
Article 22è. L’Ajuntament assenyalarà els espais a ocupar per cada titular i
li facilitarà un plànol de la zona que ha d’ocupar.
Article 23è.
23.1.- Els venedors ambulants tendran dret a no ocupar l’espai autoritzat
durant un mes cada any, tot i que ho hauran de comunicar amb una
antelació mínima de 15 dies. En cas que no es comuniqui, serà considerat
falta d'assistència.
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No obstant, aquesta no ocupació de l’espai per causa justificada es pot
autoritzar fins a un màxim de dos mesos.
23.2.- Durant el període de vacances i excedències, l'Ajuntament podrà
autoritzar l'ocupació temporal dels llocs vacants.
Art. 24è. Mitjançant ordenança fiscal es regularan les taxes per l’ocupació
de la via pública per venda ambulant o temporal.
Article 25è. Cada titular d’un lloc haurà d’exposar al públic de manera
visible l’autorització de l’Ajuntament, que es documentarà amb el cartró
municipal de venda ambulant, on hi haurà de figurar, número de llicència,
situació de la parada, identificació personal, producte que es ven, i el segell
de l’Ajuntament.
L’article de venda haurà de coincidir amb el que figuri en el cartró, de
manera que no serà possible canviar el producte de venda sense
l’autorització de l’Ajuntament.
Article 26è. És obligatòria la col·locació de cartells indicatius dels preus
dels distints productes en lloc visible. El preu indicarà el cost de la unitat o
la unitat de pes i volum o una altra mesura tradicional. La senyalització i els
cartells d’informació general han de ser redactats, almenys, en català.
Aquesta norma no s’aplica a les marques, als noms comercials i als rètols
emparats per la legislació de la propietat industrial.
TITOL IV. EXERCICI DE L’ACTIVITAT COMERCIAL
Article 27è. Obligacions dels adjudicataris de mercats temporals
Els usuaris dels llocs de venda ambulant i temporal estan obligats a:
a) Adoptar totes les mesures necessàries per evitar l’embrutiment de les
vies i espais lliures públics. A aquests efectes, disposaran de dipòsits o
recipients adequats rebutjables, on dipositaran els residus que vagin
produint, per tal de facilitar els treballs dels serveis de recollida de fems i
neteja pública.
b) Ocupar i ordenar el lloc de la forma prevista segons les normes del règim
interior o les que indiqui aquesta ordenança.
c) Comunicar les absències previsibles que siguin justificables, amb
antelació a la realització del mercat en el que prevegin la seva no
concurrència.
d) Els venedors han de realitzar les seves activitats comercials dins els
límits marcats per a cada lloc, i no es podran penjar de veles i
marquesines productes que obstaculitzin el pas, o puguin representar un
perill per els vianants.
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e) Els marxants han de mantenir un tracte correcte amb els clients i altres
venedors, en cas que es presenti algun conflicte caldrà que acudeixin a
la Policia Local
f) Complir amb la normativa de renous de l'ordenança municipal de la
qualitat sonora del medi urbà, abstenint-se de publicitar la mercaderia
amb amplificadors o de col·locar motors i màquines que superin els
límits de renous establerts.
g) Als venedors de cintes magnetofòniques, CD, vídeos, DVD, o similar,
se’ls és permesa la reproducció sonora dels productes que tenen a la
venda, sempre que no signifiqui molèsties pels veïns i tercers. Amb tot,
aquests venedors s’ajustaran a la normativa de renous.
h) Els llocs ordinaris fixos es limitaran a vendre únicament els gèneres i
productes que constin a l'autorització. Tots els productes que siguin a la
venda hauran de tenir degudament assenyalat el seu preu.
i) Complir amb la normativa sobre Comerç Interior, pel que fa als
productes a la venda.
Article 28è. Exercici de l’activitat de venda
L’activitat de venda ambulant i temporal serà exercida personalment pel
titular de la llicència, podent ser ajudat per dependents, complint tots els
requisits legals. Només per causa de malaltia o una altra raó major, podrà
ser exercida per familiars fins segon grau, o dependents, i hauran de vendre
el mateix gènere i acudir al mercat amb les mateixes instal·lacions i vehicle
que el titular.
TITOL V. DE LES FALTES I LES SEVES SANCIONS
Article 29è. Correspon al batlle la sanció de les infraccions que es cometin
respecte d’aquesta ordenança i les seves disposicions complementàries.
Article 30è. Les infraccions a les quals es refereix aquesta ordenança, que
regula la venda ambulant i temporal, es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.
Article 31è. Són faltes lleus:
1. Les infraccions que no figurin qualificades com a greus o molt greus als
articles següents, sense perjudici del que es disposa a l’apartat següent.
2. Seran considerades faltes lleus les següents:
a) La manca de neteja del lloc de venda, posada de manifest a
conseqüència de dos informes de la Policia Local dins un mateix mes.
b) La no exhibició del carnet del titular
c) Compartir un lloc de venda
d) La presència de persones no autoritzades que despatxin en el lloc de
venda
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e) Sobrepassar la senyalització del trast que li pugui correspondre, o
infringir qualsevol de les condicions descrites a l’article 20è d’aquesta
ordenança
f) No tenir exposats els preus de venda al públic
g) Un tracte incorrecte respecte d’altres venedors, ciutadans o públic en
general
h) L’incompliment de qualsevol de les disposicions de la present ordenança
o de qualsevol de les condicions específiques establertes a la llicència,
llevat que se’ls assigni expressament la qualitat de greus o molt greus.
Article 32è. Són faltes greus:
a) El no compliment de les obligacions descrites a l’article 30 d’aquesta
ordenança
b) Les infraccions lleus quan hi concorrin circumstàncies de publicitat o
notorietat que afectin la imatge del servei públic o de la corporació
municipal
c) Les infraccions lleus quan hi concorri la circumstància de reincidència, la
qual es donarà quan l’infractor hagi estat sancionat per dues o més
faltes lleus durant un mateix any natural
d) La desobediència a l’autoritat municipal quan les ordres siguin verbals
e) No disposar d’autorització municipal per a la instal·lació i venda en el
mercat
f) L’ocupació fora dels límits autoritzats
g) La circulació amb vehicle dintre del recinte del mercat fora de les hores
establertes
h) La manca de pagament dels tributs municipals
i) No respectar els horaris de parada i recollida del mercat
j) Penjar a les marquesines o veles de les parades productes i mercaderies
que representin un perill per els vianants, o dificultin el pas
k) Reincidència per la manca de neteja del lloc de venda posada de
manifest a conseqüència de quatre informes de la Policia Local dins un
mateix mes.
Article 33è. Són faltes molt greus:
a) Aquelles que impliquin falsedats i ocultacions a les declaracions o
documents exigibles reglamentàriament
b) Comissió de frau en la qualitat, el pes, la mesura, la capacitat, el preu,
l’envàs, els embolics, l’etiquetatge, les condicions higiènic - sanitàries i
qualssevol altres circumstàncies anàlogues on hi concorri ànim de lucre
en perjudici del consumidor
c) Les faltes greus quan hi concorrin amb l’agreujament de reincidència o
reiteració, que es donarà quan l’infractor haig estat sancionat per dues o
més faltes greus dins el mateix any natural
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d) Quan hi hagi alteració o flagrant vulneració de les condicions mínimes de
seguretat i sanitat del servei públic de mercats i les dels seus usuaris
e) La desobediència a l’autoritat municipal o als seus agents quan les
ordres s’hagin cursat per escrit
f) L’alteració de l’ordre públic en el mercat
Article 34è. L’incompliment d’aquesta ordenança serà sancionat de la
manera següent:
a) Les infraccions lleus seran sancionades amb advertiment escrit, i
suspensió temporal de la llicència per un mercat i multa de 20 fins a 50
euros.
b) Les de caràcter greu donaran lloc a la suspensió temporal de la llicència
fins a un màxim de 6 mercats consecutius i multa de 50 fins a 90 €.
c) Les de caràcter molt greu donaran lloc a la retirada de la llicència pel
termini mínim de 2 anys i multa de 90 fins a 300 €.
d) Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat,

mitjançant el pagament de les sancions de multa, amb una
reducció del 30% de la sanció que aparegui a la proposta de resolució
dels procediments ordinaris.
e) El pagament de l’import de la sanció de multa implicarà la finalització del
procediment, sense perjudici de la possibilitat d’interposar els recursos
que procedeixin
Article 35è. Sense perjudici de les facultats sancionadores a les que es
refereix el present títol, la batlia adoptarà les mesures complementàries que
siguin necessàries per a la correcció de les anomalies que es puguin
produir, per assegurar les condicions mínimes de seguretat i sanitat del
servei. L’administració municipal podrà immobilitzar o retirar els elements,
materials o mercaderies vinculats a una infracció, i dipositar-los sota la
custòdia municipal.
En tot cas, les despeses que es dedueixin a conseqüència de l’adopció
de les meritades mesures complementàries correctores, aniran a compte i
càrrec dels venedors infractors.
Article 36è. Caducitat de les autoritzacions:
Les autoritzacions per a llocs de venda caducaran i quedaran sense efectes:
a) A petició del propi titular
b) Per mort, impossibilitat física, jubilació i cessació del negoci
c) Manca d'ús del lloc de venda durant quatre mesos consecutius sense
justificació
d) Transcorreguts 1 mes sense satisfer l'import de la taxa corresponent
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a) Per traspàs de la titularitat o d'explotació del lloc de venda, exceptuant
si es el cònjuge o parella de fet degudament acreditada, o familiar de
1er grau.
Article 37è. Reserva de llocs de venda amb finalitats socials.
Es reserven 2 llocs de venda a tots els mercats, de 4 m2 cadascun
per persones del poble que prèvia presentació de la corresponent sol·licitud
i amb l'informe dels serveis socials en tinguin necessitat; l'autorització serà
per un any no renovable. Això no obstant, podrà ser renovada per un nou
període d'un any, únicament en el cas que no hi hagi altres sol·licituds, amb
necessitats socials més greus, que compleixin els requisits. Els períodes de
sol·licitud preferent per aquests llocs serà durant el mes de desembre (de
l’1 al 31 ambdós inclosos). En cas que no fossin coberts aquests llocs,
s'autoritzarà la serva ocupació pel termini d'un any, a la sol·licitud que
correspongui del torn d'espera ordinari.

Disposició Derogatòria: Amb l'entrada en vigor de la modificació
d'aquesta ordenança queda derogada aquella normativa municipal aprovada
anteriorment que es contradigui amb el que es regula en aquesta
modificació.

Disposició final primera
Tot allò no previst en aquesta ordenança es regirà d’acord amb el que
disposa el RD 1010/1985, de 5 de juny, del Ministeri d’Economia i Hisenda,
amb la Llei de bases de règim local i la normativa complementària, i també
amb les disposicions que siguin aplicables en matèria de sanitat general i
alimentaria, comerç, abastaments i fiscal.
Disposició Final segona: Aprovada definitivament la modificació d'aquesta
ordenança municipal, es trametrà copia íntegra i fefaent d’aquesta a
l’Administració de l’Estat i al Govern de les Illes Balears i es publicarà
íntegrament el seu text en el BOIB, entrant en vigència una vegada
transcorrin 15 dies a comptar de la seva total publicació.
DILIGÈNCIA: Per fer constar que la present ordenança va ser aprovada
definitivament pel Ple de 29/06/2004 i publicada al BOIB núm. 122, de
02/09/2004.
Es Castell, 3 de setembre de 2004
El Secretari
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DILIGÈNCIA: Per fer constar que la modificació de la present ordenança va
ser aprovada provisionalment als seus articles 9, 11, 12, 15, 16, 23, 24,
Disposició derogatòria i Final pel Ple de 29/09/2010 i publicada al BOIB
núm. 152, de 21/10/2010, aprovada definitivament publicant-se al BOIB
núm. 8 de 15/01/2011.
Correcció d’error publicada núm. 24 de 17/02/2011.
Es Castell, 17 de febrer de 2011.
El Secretari
DILIGÈNCIA: Per fer constar que la modificació de la present ordenança va
ser aprovada provisionalment al seu article 34 pel Ple de 17/10/2013 i
publicada al BOIB núm. 150, de 31/10/2013, aprovada definitivament
publicant-se al BOIB núm. 177 de 24/12/2013.
Es Castell, 27 de desembre de 2013.
El Secretari
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