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a. Entitat: Central Copistería.
b. Domicili: C/ dels Olms, 44.
c. Localitat i codi postal: Palma, 07003.
d. Telèfon: 971 71 53 48.
e. Telefax: 971 71 76 53.
f. Data límit d’obtenció de documents i informació: el 26è dia natural
comptat a partir del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el
BOIB.
7. Requisits específics del contractista.
a.
b. Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
- Solvència econòmica i financera: la recollida a l’art. 16.1.a) o –si escau16.1.b) de la LCAP.
- Solvència tècnica i professional: la recollida a l’art. 17.c) de la LCAP.
8. Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació.
a. Data límit de presentació: fins a les 14 hores del 26è dia natural comptat a partir del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el BOIB.
b. Documentació a presentar: l’especificada a la clàusula III.2. del Plec de
condicions economicoadministratives.
c. Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Calvià (Secció de Contractació).
2. Domicili: C/ de Julià Bujosa Sans, Batle, 1.
3. Localitat i codi postal: Calvià, 07184.
d. Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos.
e. Admissió de variants: NO s’admet la presentació de variants.
f.
9. Obertura de les ofertes.
a. Entitat: Ajuntament de Calvià.
b. Domicili: C/ de Julià Bujosa Sans, Batle, 1.
c. Localitat: Calvià.
d. Data: de conformitat amb la clàusula III.5. del Plec de condicions economicoadministratives.
e. Hora: de conformitat amb la clàusula III.5. del Plec de condicions economicoadministratives.
10. Obtenció d’informació:
a. Entitat: Ajuntament de Calvià (Secció de Contractació).
b. Domicili: C/ de Julià Bujosa Sans, Batle, 1.
c. Localitat: Calvià.
d. Telèfon: 971 13 91 25.
e. Fax: 971 13 91 25.
11. Despeses d’anuncis: a càrrec de l’adjudicatari (Cost màxim aproximat:
900 euros).

26-06-2003

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS HORARIS DE TANCAMENT D’ESTABLIMENTS I ESPECTACLES PÚBLICS I
ACTIVITATS RECREATIVES.
L’article 19 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, estableix a l'article 19 que l'horari general dels espectacles i de les activitats recreatives serà determinat reglamentàriament pel
Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears. No obstant, mentre la
CAIB no reguli aquesta matèria, correspondrà als plens dels ajuntaments aprovar mitjançant reglament ampliacions o reduccions dels horaris en l'àmbit d'espectacles públics i d'activitats recreatives.
Fent ús d'aquesta facultat, el Ple de l'Ajuntament de Calvià va aprovar, el
19 de maig de 1999, el text definitiu de l'Ordenança reguladora dels horaris de
tancament d'establiments i espectacles públics i activitats recreatives.
Després d'un temps de vigència de la citada Ordenança, i tenint en compte que per part del Govern Balear no s'ha procedit a una regulació d'aquesta
matèria, s'ha constatat a través de reunions mantingudes entre els representants
polítics i els tècnics municipals i entre aquests i els representants dels sectors
afectats que aquesta Ordenança ha de ser objecte d'algunes modificacions per
fer-la més coincident amb la realitat social d'aquest municipi. En aquest sentit,
s’ha de remarcar que els canvis introduïts obeeixen a una proposta presentada
pels representants dels empresaris dels establiments que conformen l'oferta
complementària de Calvià.
En conseqüència, a part de modificar alguns dels horaris de tancament, es
considera necessari preveure els horaris d'obertura dels establiments d'acord
amb la classificació continguda a l'article 8 de l'Ordenança municipal de protecció del medi ambient contra la contaminació per renous i vibracions. Amb la
fixació d'uns horaris d'obertura es pretén dotar d'efectivitat la llicència municipal d'obertura i funcionament de tal manera que l'exercici de l'activitat es trobi
d'acord amb el contingut de dita llicència.
Així mateix, la regulació d'horaris obeeix també a la necessitat de garantir la tranquil·litat de la població, així com la seguretat en els llocs de pública
concurrència.
Per tot això, en aplicació de l'article 19 de la Llei 9/1997, s'estableixen els
horaris de tancament i obertura tenint en compte la classificació prevista
a l'article 8 de l'Ordenança municipal de protecció del medi ambient contra
la contaminació per renous i vibracions.
Article 1
1.1. L'horari de tancament dels establiments públics i activitats recreatives
serà, com a màxim, el que s'indica a continuació durant tot l'any:
Grup I. Els restaurants, cafeteries, cafès o bars tancaran, com a màxim, a
les 3 hores.

12.
13. Pàgina web on figuren les informacions relatives a la convocatoria i
on es poden obtenir els plecs: http://www.calvia.net
CALVIÀ, 9 de juny de 2003.
EL TINENT DE BATLE
DE RELACIONS INSTITUCIONALS,
Signat: Antoni Manchado Lozano

—o—
Num. 12072
Pel ple Municipal, en sessió celebrada el 1 d'abril de 2003, es va procedir
a l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal reguladora dels
horaris de tancament d'establiments públics, espectacles públics i activitats
recreatives. Dit acord es va publicar en el B.O.I.B nº 62 de 3 de maig de 2003.
Tenint en compte que durant el període d'exposició pública no s'han formulat
reclamacions ni suggeriments i, vist que l'article 49 c) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei
11/1999, de 21 d'abril estableix que ”en el cas que no s'hagués presentat cap
reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins aleshores provisional”, es considera definitiu l'acord adoptat pel ple Municipal l’1 d'abril pel qual s'aprovà inicialment la modificació de l'Ordenança Municipal reguladora dels horaris de tancament d'establiments públics, espectacles públics i
activitats recreatives.
Calvià 11 de juny de 2003.
LA TINENT DE BATLE DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI,
Signat: Nieves Pacheco Benito.

Grup II. Els cafès concert, pubs i bars musicals i anàlegs tancaran, com a
màxim, a les 4 hores.
Grup III. Els bingos, cinemes, teatres, cafès teatre i altres d’anàlegs tancaran, com a màxim, a les 4 hores.
Grup V. Les discoteques, sales de ball, sales de festa i altres d’anàlogues
tancaran, com a màxim, a les 6 hores.
1.2. Excepcionalment, els establiments l'activitat dels quals només i
exclusivament consisteixi a servir menjars ràpids, entesos com a tals els establiments on fan i serveixen panets, les pizzeries, les hamburgueseries i similars,
podran sol·licitar llicència d'ampliació horària per tancar, com a màxim, a les 6
hores, sempre que compleixin amb les condicions següents:
–No es podrà exercir ni activitat ni amenització musical.
–Les portes i finestres romandran tancades.
–No es podran servir begudes alcohòliques de graduació superior a 6
graus durant l'horari habitual d'obertura de l'establiment. Si bé, des de les 3 i fins
a les 6 no es dispensarà cap tipus de beguda alcohòlica. En aquests supòsits
s’haurà d’observar un temps mínim de 2 hores entre l'hora de tancament i el de
l'inici de l'activitat.
–Correspondrà al titular de l'activitat netejar l'espai públic sobre el qual es
projecti la façana de l'establiment. A aquest efecte, es dipositarà una fiança de
3.000 euros per garantir la neteja d'aquest espai públic.
1.3. Els locals que comptin amb terrassa en què el seu ús estigui previst i
autoritzat, com a norma general, hauran de cessar l'activitat a la terrassa a les 3
hores, amb excepció dels establiments del grup I que serveixin berenars matinals. En aquest darrer cas l’esmentat cessament s’haurà de produir, com a
màxim, a la 1. No obstant, els establiments del grup I que ofereixin menjars
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ràpids (autoritzats per ampliar horari de tancament) i els inclosos en els grups II,
III i V podran ampliar l'horari de tancament de la terrassa fins a les 4 hores sempre que disposin, al seu exterior, de personal de vigilància o control degudament
uniformat i identificat.
Article 2
2.1. L'horari d'obertura dels establiments públics i activitats recreatives
serà el que s'indica a continuació durant tot l'any:
a) Grup I. Els restaurants, les cafeteries, els cafès o bars no podran obrir
abans de les 8 hores. Atès que existeixen establiments que, de manera tradicional, serveixen berenars a primeres hores del matí, excepcionalment, per part de
la Batlia es podrà autoritzar, prèvia sol·licitud de l'interessat, l'obertura a les 6
hores, sempre que es compleixin les condicions següents:
–Establiments que en el desenvolupament habitual de la seva activitat ofereixin berenars a primeres hores del matí.
–No es podrà exercir ni activitat ni amenització musical.
–S'estableix com horari màxim de tancament la 1.
b) Grup II. Els cafès concert no podran obrir abans de les 10’30 hores. Si
bé l'activitat musical s'ajustarà a l'horari comprès entre les 12 hores i les 4 hores.
c) Grup III. Els bingos, cinemes, teatres, cafès teatre i altres d’anàlegs no
podran obrir abans de les 12 hores.
d) Grup V. Les discoteques, les sales de ball, les sales de festa i altres d’anàlogues no podran obrir abans de les 22 hores. En el cas d'organització de gales
juvenils, es permetrà l'obertura d'aquests establiments citats entre les 18 i les 22
hores en dies festius i vigílies de festius amb les limitacions d'admissió, consum
i servei de begudes establertes per la legislació vigent per a menors. En aquests
casos, hauran de transcórrer almanco 2 hores, des de la conclusió de la gala
juvenil a l'inici normal de l'activitat, dintre de l'horari permès.
2.2. A les terrasses dels locals se'ls aplicarà l'horari d'obertura de l'activitat principal. No obstant, aquells establiments autoritzats per obrir a les 6 hores
per servir berenars matinals, no podran fer ús de la terrassa fins a les 8 hores.
Article 3
De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 1/1992, de 21 de
febrer, sobre la protecció de la seguretat ciutadana, la Batlia és competent per
sancionar les infraccions que contravinguin l'establert en aquesta Ordenança,
sense perjudici que es puguin adoptar les mesures cautelars previstes en aquesta normativa i, especialment, la de clausura de l'establiment.
Disposició addicional
La Policia Local vetlarà per la seguretat dels locals, evitant la realització d'excursions etíliques a diferents establiments, de tal forma que els grups
organitzats únicament podran accedir a un únic establiment del terme municipal
de Calvià, sempre que el local reuneixi totes les condicions legalment exigides
i dintre dels horaris prevists en els preceptes anteriors.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada complimentats els
tràmits prevists en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, que ha estat modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril.
_____________________________
Por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el 1 de abril de 2003, se procedió a la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal
reguladora de los horarios de cierre de establecimientos públicos, espectáculos
públicos y actividades recreativas. Dicho acuerdo se publicó en el B.O.I.B nº 62
de 3 de mayo de 2003. Habida cuenta que durante el periodo de exposición
pública no se han formulado reclamaciones ni sugerencias y, visto que el artículo 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril establece que ”en el caso
de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional”, se considera definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal el 1 de abril por el que
se aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora
de los horarios de cierre de establecimientos públicos, espectáculos públicos y
actividades recreativas.
Calvià, 11 junio de 2003
LA TENIENTE DE ALCALDE DE SOSTENIBILIDAD Y TERRITORIO,
FDO. NIEVES PACHECO BENITO.
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MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LOS
HORARIOS DE CIERRE DE
ESTABLECIMIENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES
RECREATIVAS.
El artículo 19 de la Ley de la Ley 9/1997, de 22 de diciembre, de diversas
medidas tributarias y administrativas establece en el artículo 19 que el horario
general de los espectáculos y de las actividades recreativas será determinado
reglamentariamente por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de les Illes
Balears. No obstante, mientras la C.A.I.B. no regule esta materia, corresponderá a los plenos de los Ayuntamientos aprobar mediante reglamento ampliaciones
o reducciones de los horarios en el ámbito de espectáculos públicos y de actividades recreativas.
Haciendo uso de esta facultad, el Pleno del Ayuntamiento de Calvià aprobó el texto definitivo de la Ordenanza reguladora de los horarios de cierre de
establecimientos y espectáculos públicos y actividades recreativas el 19 de
mayo de 1999.
Después de un tiempo de vigencia de la citada Ordenanza, y habida cuenta que por el Govern Balear no se ha procedido a una regulación de esta materia, se ha constatado a través de reuniones mantenidas entre los representantes
políticos y los técnicos municipales y entre aquellos y los representantes de los
sectores afectados, que esta Ordenanza debe ser objeto de algunas modificaciones para hacerla más acorde con la realidad social de este Municipio. En este
sentido, señalar que los cambios introducidos obedecen a una propuesta presentada por los representantes de los empresarios de los establecimientos que conforman la oferta complementaria de Calvià.
En consecuencia, aparte de modificar algunos de los horarios de cierre, se
considera necesario prever los horarios de apertura de los establecimientos en
función de la clasificación contenida en el artículo 8 de la Ordenanza Municipal
de protección del medio ambiente contra la contaminación por ruidos y vibraciones. Con la fijación de unos horarios de apertura se pretende dotar de efectividad la licencia municipal de apertura y funcionamiento de tal forma que el
ejercicio de la actividad se halle en consonancia con el contenido de dicha licencia.
Asimismo, la regulación de horarios obedece también a la necesidad de
garantizar la tranquilidad de la población, así como la seguridad en los lugares
de pública concurrencia.
Por todo, ello en aplicación del artículo 19 de la Ley 9/1997, se establecen los horarios de cierre y apertura teniendo en cuenta la clasificación prevista
en el artículo 8 de la Ordenanza Municipal de protección del medio ambiente
contra la contaminación por ruidos y vibraciones.
Artículo 1
1.1. El horario de cierre de los establecimientos públicos y actividades recreativas será, como máximo, el que se indica a continuación durante todo
el año:
Grupo I: Restaurantes, Cafeterías, Cafés o Bares cerrarán, como máximo, a las 03'00 horas.
Grupo II: Cafés-Concierto, Pubs y bares musicales y análogos cerrarán, como máximo, a las 04'00 horas.
Grupo III: Bingos, cines, teatros, Cafés-teatro y otros análogos cerrarán como máximo, a las 04'00 horas
Grupo V: Discotecas, Salas de Baile, Salas de Fiesta y otras análogas
cerrarán, como máximo, a las 06'00 horas.
1.2. Excepcionalmente, los establecimientos cuya actividad sólo y exclusivamente consista en servir comidas rápidas, entendidos como tales las bocadillerías, pizzerías, hamburgueserías y similares podrán solicitar licencia de
ampliación horaria para cerrar, como máximo, a las 06'00 horas, siempre y
cuando cumplan con las siguientes condiciones:
No se podrá ejercer ni actividad ni amenización musical.
Las puertas y ventanas permanecerán cerradas.
No se podrán servir bebidas alcohólicas de graduación superior a 6
grados durante el horario habitual de apertura del establecimiento. Si bien,
desde las 03’00 hasta las 06’00 no se dispensará ningún tipo de bebida alcohólica. En estos supuestos deberá observarse un tiempo mínimo de 2 horas entre
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la hora de cierre y el inicio de la actividad.
RESOLUCIÓ DE LA BATLIA
Corresponderá al titular de la actividad la limpieza del espacio público
sobre el que se proyecte la fachada del establecimiento. A tal efecto, se depositará una fianza de 3000 euros para garantizar la limpieza de dicho espacio público,
1.3. Los locales que cuenten con terraza en la que su uso esté previsto y
autorizado, como norma general, deberán cesar la actividad en la terraza a las
03’00, con excepción de los establecimientos del grupo I que sirvan desayunos
matinales, en los que dicho cese se deberá producir, como máximo, a las 01’00
horas. No obstante, los establecimientos del grupo I que ofrezcan comidas rápidas (autorizados para ampliar horario de cierre) y los incluidos en los grupos II,
III y V, podrán ampliar el horario de cierre de la terraza a las 04’00 siempre y
cuando dispongan, en el exterior, de personal de vigilancia o control debidamente uniformado e identificado.
Artículo 2
2.1. El horario de apertura de los establecimientos públicos y actividades
recreativas será el que se indica a continuación durante todo el año:
a) Grupo I: Restaurantes, Cafeterías, Cafés o Bares no podrán abrir
antes de las 08’00 horas. Dado que existen establecimientos que, tradicionalmente, sirven desayunos a primeras horas de la mañana, excepcionalmente, por
la Alcaldía se podrá autorizar, previa solicitud por el interesado, la apertura a las
06’00 horas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
Establecimientos que en el desarrollo habitual de su actividad, ofrezcan desayunos a primeras horas de la mañana.
No se podrá ejercer ni actividad ni amenización musical.
Se establece como horario máximo de cierre las 01’00 horas.
b) Grupo II: Cafés-Concierto no podrán abrir antes de las 10’30 horas.
Si bien la actividad musical se ajustará al horario comprendido entre las 12.00
horas y las 04.00 horas.
c) Grupo III: Bingos, cines, teatros, Cafés-teatro y otros análogos no
podrán abrir antes de las 12’00 horas.
d) Grupo V: Discotecas, Salas de Baile, Salas de Fiesta y otras análogas
no podrán abrir antes de las 22 horas. En el caso de organización de galas juveniles, se permitirá la apertura de estos establecimientos citados, entre las 18’00
y las 22’00 horas en días festivos y vísperas de festivos con las limitaciones de
admisión, consumo y servicio de bebidas, establecidas por la legislación vigente para menores. En estos casos, deberán transcurrir, al menos 2 horas, desde la
conclusión de la gala juvenil al inicio normal de la actividad, dentro del horario
permitido.
2.2. A las terrazas de los locales se les aplicará el horario de apertura de
la actividad principal. No obstante, aquellos establecimientos autorizados para
abrir a las 06’00 horas por servir desayunos matinales, no podrán hacer uso de
la terraza hasta las 08’00 horas.
Artículo 3
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana, la Alcaldía es competente para sancionar las infracciones que contravengan lo establecido en esta
Ordenanza, sin perjuicio de que se pueda adoptar las medidas cautelares previstas en dicha normativa y, en especial, la de clausura del establecimiento.
Disposición Adicional
La Policía Local velará por la seguridad de los locales, evitando la realización de excursiones etílicas a distintos establecimientos, de tal forma que los
grupos organizados únicamente podrán acceder a un único establecimiento del
Término Municipal de Calvià, siempre y cuando el local reúna todas las condiciones legalmente exigidas y dentro de los horarios previstos en los preceptos
anteriores.
Disposición Final
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez cumplimentados los trámites previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, que ha sido modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

—o—
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De conformitat amb el disposat en l'article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, queda exposat al públic per a general coneixement la Resolució d'Ajuntament de 12 de maig de 2003 en la qual
s'estableixen els horaris prevists per a l'exercici de la publicitat dinàmica.

La Llei 5/1997, de la C.A.I.B, de 8 de juliol per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes Balears, preveu en el seu article 13 que les ordenances
establiran l'horari en que podrà dur-se a terme l'activitat publicitària, devent
finalitzar una hora abans de la que es fixi oficialment per al tancament de l'establiment o de l'activitat promocionada, sense perjudici que la publicitat relativa a sales de festes, cafès-concerts o a establiments que desenvolupin preferentment la seva activitat en horari nocturn, es pugui realitzar, únicament, fins
dues hores abans de la fixada pel seu tancament.
En compliment del disposat en la citada Llei, l'Ordenança Municipal de
publicitat, aprovada pel ple Municipal el 14 de maig de 1999 i publicada en el
B.O.C.A.I.B nº 70, de 3 de juny de 1999, regula l'horari d'exercici de l'activitat
publicitària en els articles 54 i 59 per a la publicitat manual i oral, respectivament. Pel que es refereix a la publicitat aèria, l'article 45.2 es remet al citat article 54. S'estableix com regla general que l'horari autoritzat serà el comprès entre
les 12’00 i les 01’00 hores, encara que de forma excepcional l'Ajuntament, en
atenció a les circumstàncies concretes i específiques d'un determinat sector econòmic o activitat, podrà fixar un horari més d'acord amb la naturalesa de l'activitat que es publicita. Fent ús d'aquesta facultat, l'Ajuntament, mitjançant
Resolució de 29 de juliol de 1999, va ampliar l'horari màxim de la publicitat
manual i oral fins les 02’00 hores per a tots els establiments enquadrats en l'oferta complementària.
Com que es preveu una modificació de l'Ordenança reguladora dels horaris de tancament i obertura d'establiments i espectacles públics i d'activitats
recreatives en el sentit de reduir l'horari màxim d'obertura de bars, cafeteries i
restaurants, així com dels cafès-concert i mantenir l'horari de discoteques, sales
de festes i de ball fins les 06’00, és per la qual cosa que es considera necessari
introduir altra modificació en el règim dels horaris per a la realització de publicitat, respectant els límits contemplats en la Llei 5/1997.
Així doncs, per aquest Ajuntament es pretén desenvolupar la vigent
Ordenança Municipal de tal forma que permeti una regulació per a l'exercici de
la publicitat dinàmica, tant davant dels propis establiments, com en les zones
comunes especialment habilitades a aquest efecte, així com l'ampliació i diferenciació de l'activitat publicitària d'acord amb els horaris de tancament permesos dels establiments, fixant el següent horari:
A) A les zones comunes:
Grups I, II, i III: entre les 14,00 i les 17,00 hores, i entre les 19,00 i les
02,00 hores.
Grup V (discoteques, sales de festa i similars): entre les 14,00 i les 17,00
hores, i entre les 19,00 i les 03,00 hores
B) Davant de l’establiment:
Grup I,II, i III: de les 12,00 a les 02,00 hores
Grup V: de les 12,00 a les 03,00 hores de la matinada.
C) Publicitat aèria: horari comprès entre les 12,00 i les 15,00 hores, devent
obtenir l’entitat publicitària la corresponent llicència per cada establiment o
ítem que desitgi publicitar mitjançant arrossegament.
Per a la resta d'establiments s'aplicarà l'horari previst en la Resolució d'aquest Ajuntament de 30de juliol de 1999, tant per a la manual com l'oral, això
és, des de les 12,00 fins a les 02,00 hores.
La present Resolució es publicarà en el tauler d'anuncis municipal i en el
BOIB.
Ho mana i signa la Tinent de Batle de Sostenibilitat i Territori per expressa delegació mitjançant Decret d'Ajuntament de data 9 de maig de 2000.
Calvià 12 de maig de 2003.
LA TINENT DE BATLE DE SOSTENIBILITAT I TARRITORI
Signat: Nieves Pacheco Benito
___________________________________
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de
2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, queda expuesto al público para general conocimiento la Resolución de Alcaldía de 12 de mayo de 2003
en la que se establecen los horarios previstos para el ejercicio de la publicidad
dinámica.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA
La Ley 5/1997, de la C.A.I.B, de 8 de julio por la que se regula la publicidad dinámica en les Illes Balears, prevé en su artículo 13 que las ordenanzas
establecerán el horario en que podrá llevarse a término la actividad publicitaria,

