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ORDENANÇA REGULADORA DE L’EDIFICI ANOMENAT "ES  

 RENTADORS” 
 El fet de disposar d’un local municipal a la finca denominada Es Rentadors 
d’aquest terme municipal, i degut a que antigament s’usava com a escorxador i pes es veu 
necessària la regulació del seu ús. 
 1.- USOS.- 
 Es preveuen dos usos: 
 a) Pes i/o ternal  
 b) Custòdia de bestiar. 

 2.- SOLLICITUD D’ÚS.- 
 Tots els interessats en la utilització de l'esmentat local, hauran de personar-se a les 
oficines municipals, on emplenaran  un full d’inscripció i rebran en el mateix moment les 
claus. 
 3.- QUOTA DELS USOS.- 
 Als efectes de manteniment del local, es fixa una quota de 1,87 €, cada ús. 
 4.- RESPONSABILITAT DELS USUARIS.- 
 Totes les persones que emprin el local, es comprometen a: 
 - Deixar-lo net. 

 - Comunicar si hi ha algun desperfecte a les installacions. 

 - Comunicar si falta utillatge de neteja. 
 - Tornar les claus després de la seva utilització. 
 5.- ALTRES.- 
 a) La reserva de lloc serà per ordre d’inscripció. 
 b) L’usuari estarà obligat a respectar aquestes normes i a córrer amb les despeses 
que el seu incompliment pugui comportar. 
 c) En els casos de custòdia de bestiar el màxim permès serà d’un dia. Els altres 

casos es consideraran excepcionals i s’hauran de sollicitar per escrit amb una setmana 

d'antellació. 

L’incompliment d’aquesta Ordenança, es sancionarà conforme al procediment establert 
dins del Decret Balear 14/1994, i es podrà imposar una sanció màxima de 150,25 € per 



Ordenança publicada al BOCAIB núm. 10  de 23-10-1997 
Modificacions: BOIB núm. 146 de 06-12-2001 

BOIB núm. 014 de 30-01-2003 
BOIB núm. 174 de 18-12-2003 
BOIB núm. 158 de 09-11-2004 
BOIB núm. 173 de 19-11-2005 
BOIB núm. 161.de 15-11-2006 
BOIB núm. 168 de 10-11-2007 

  BOIB núm. 167 de 29-11-2008 
BOIB núm. 176 de 02-12-2010           

 
aplicació de la disposició addicional única de la Llei 11/1999 de 21 d’abril. 


