AJUNTAMENT DES CASTELL
-Illes BalearsORDENANÇA NÚM. B.12
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’art. 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. Això no obstant, mentre la CAIB no reguli aquest tema,
correspondrà als plens dels ajuntaments aprovar per mitjà de
reglament ampliacions i reduccions dels horaris en matèria
d’espectacles públics i d’activitats recreatives.
Pel que fa a la classificació de les activitats a l’efecte de la
present regulació, caldrà estar a l’estipulat en la normativa aplicable,
amb especial referència a les següents normes:
•

La Llei 2/1999, de 24 de març, General Turística de les Illes
Balears que classifica les activitats d’oferta complementaria
entre Restauració i entreteniment.

•

L’Ordre de la Conselleria de funció Pública i Interior del Govern
Balear, de 7 d’octubre de 1998, que estableix que s’entén per
activitats d’entreteniment i dintre d’aquest grup les diferències
entre Sala de Festes, Sala de Ball, Discoteques i Cafès concert.

Per tant, fent ús de la interpretació de l’article 19 anteriorment
citada, en el sentit que els ajuntaments, per mitjà del reglament
aprovat pel Ple, podran regular l’horari de tancament dels espectacles
públics, establiments públics i activitats recreatives, fins que la
Comunitat Autònoma no n’hagi dictat una norma específica, es
procedeix a l’aprovació de la present Ordenança Reguladora.

Article 1. Normes Generals.
1. D’acord amb el previst en la normativa vigent i a l’efecte de la
present Ordenança, les activitats es classifiquen de la següent
forma:
•

Grup I: Establiments de restauració, entenent per tals,
aqueslls locals oberts al públic que es dediquen a subministrar
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consumir en el mateix establiment.
(Article 33 de la Llei 2/1999, General Turística). Sense perjudici
de l’anterior, en dites locals es permetrà l’ambientació musical
per mitjans mecànics, dotats d’un limitador per a evitar
emissions acústiques superiors a 65*dB en l’interior del local.
(Article 6 de l’Ordre de la Conselleria de la Funció Pública i
Interior, de 7 d’octubre de 1998, sobre classificació i
nomenclatura oficial de les activitats musicals autoritzables).
•

Grup II: Cafès concert, entenent per tals els quals ofereixen
ambientacions musicals mitjançant execució humana i/o
mitjans mecànics o electrònics i servei de bar. Entre les
activitats que li son pròpies no s’inclou l’execució de cap tipus
de ball ni com espectacle ni amb participació d’assistents.
(Article 4.4. de l’Ordre de la Conselleria de la Funció Pública i
Interior, de 7 d’octubre de 1998, sobre classificació i
nomenclatura oficial de les activitats musicals autoritzables).

•

Grup III: Sales de Festa, Sales de ball i Discoteques,
entenent per tals els locals que compleixen l’especificat en els
apartats 1, 2 i 3 de l’article 4 de l’Ordre de la Conselleria de la
Funció Pública i Interior, de 7 d’octubre de 1998, sobre
classificació i nomenclatura oficial de les activitats musicals
autoritzables.

2. L’horari dels establiments públics i activitats recreatives serà, com
a màxim, el qual s’indica a continuació:
Grup I: Establiments de restauració:

Hora tancament

- Divendres, dissabtes i vespres festiu

04,00 h.

- Vespres de dies laborables

03,00 h.

Grup II: Cafès concert:
- Divendres, dissabtes i vespres festiu

04,00 h.

- Vespres de dies laborables

03,00 h.

Grup III: Sales de festes, Sales de ball, Discoteques:
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06,00 h.

- Vespres de dies laborables

05,00 h.

3. Durant els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos, així com
en el període comprès entre el 20 de desembre i el 10 de gener
següent, els locals públics anteriorment enumerats tindran com a
horari màxim de tancament el corresponent a les vespres de
festiu, durant tots els dies de la setmana.
4. Els locals públics on s’exerceixin activitats no compreses en els
grups anteriorment enumerats, es regiran per la seva normativa
específica o per les condicions fixades en la seva autorització,
sense perjudici que es defecte de l’anterior, es podrà recórrer a
l’aplicació de l’analogia per a determinar l’horari adequat.
5. Els establiments del grup I de la present ordenança podran obrir al
públic a partir de les 06,00 hores, sense que pugui haver-hi cap
tipus d’ambientació musical fins a les 09,00 hores.
6. Els locals inclosos en els grups II i III de la present Ordenança
podran obrir al públic a partir de les 09,00 hores, sempre que
entre l’hora de tancament i la d’obertura i la d’obertura transcorrin
almenys cinc hores. A aquests efectes, s’haurà de comunicar a
l’Ajuntament l’horari d’obertura i tancament del local que,
igualment, haurà d’estar exposat en l’establiment.

Article 2. Supòsits especials.
1. Reducció d’horari:
L’Ajuntament podrà reduir l’horari general de locals, recintes,
instal·lacions i altres establiments oberts al públic, regulat en el
present reglament, quan l’existència de locals o instal·lacions
d’aquests tipus en zones que hagi una alta concentració i/o que
estiguin qualificades i delimitades com a residencials, medi
ambientals protegides, o senzillament saturades, de manera que
l’activitat que es desenvolupa impedeixi el dret al descans dels veïns.
A l’efecte de l’aprovació d’aquesta reducció d’horaris es
tramitarà expedient, d’ofici o a sol·licitud d’interessats, en el qual
haurien de figurar els informes tècnics necessaris i la corresponent
informació que aporti el veïnat. Per altra banda, abans de la resolució
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establiments afectats, a fi de que puguin formular les al·legacions
pertinents dintre del termini de quinze dies.
2. Ampliació d’horaris:
Els horaris es podran ampliar en supòsits especials com la
inexistència de veïns en l’entorn o en ocasions especials com les
festes patronals, o quan així es resolgui després de la tramitació del
corresponent expedient administratiu durant la instrucció del com
s’atendrà als informes tècnics necessaris i la corresponent informació
sol·licitada entre el veïnat afectat.
Article 3. Infraccions i Sancions
1. Es consideren infraccions administratives les accions o omissions
que contravinguin les disposicions de la present Ordenança. Les
infraccions se classifiquen en lleus o greus, d’acord amb el previst en
els articles 23 i 26 de la Llei Orgànica 1/1992 de Protecció de
Seguretat Ciutadana.
2. Constitueix infracció lleu qualsevol vulneració de les normes de la
present Ordenança no qualificada com a falta greu i, en qualsevol cas
l’incompliment dels horaris de tancament o obertura.
3. Constitueix infracció greu la comissió d’una tercera infracció lleu en
el termini d’un any.
4. D’acord amb el previst en l’article 29.2 de la Llei Orgànica 1/1992,
les infraccions a la present Ordenança seran sancionades per
l’Alcalde/sa o el/la Tinent/a de Alcalde/sa de Serveis Generals, per
delegació, i prèvia audiència de la Junta Local de Seguretat, de la
següent forma:
a) Les infraccions lleus, amb multa de fins a 250 euros, segons el
barem que a continuació s’indica:
•

•

Incompliment de l’horari de tancament i/o obertura en un
excés de temps fins a 30 minuts, amb multa de fins a
150,00 euros.
Incompliment de l’horari de tancament i/o obertura en un
excés de temps entre 31 minuts i 1 hora, amb multa de fins
a 200,00 euros.
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•

Incompliment de l’horari de tancament i/0 obertura en un
excés de temps de més de 1 hora, amb multa de fins a
250,00 euros.

b) Les infraccions greus, amb multa de fins a 300,00 euros i
suspensió de l’activitat fins a sis mesos d’acord amb el previst
en l’article 28 de la Llei Orgànica 1/1992.
5. La competència per imposar les sancions correspon a l’Alcalde en
la quantia màxima fins a 150 euros d’acord amb l’art. 29.2 Llei de
protecció de la seguretat ciutadana, prèvia audiència de la Junta
Local de Seguretat.
6. Es considera infracció greu la tipificada a l’art. 23 o) Llei de
protecció de la Seguretat Ciutadana, la comissió d’una tercera
infracció lleu dins el termini d’un any i serà sancionada d’acord amb
l’art. 28 d’aquesta Llei.
7. Respecte de la competència per imposar les demés sancions i la
imposició de mesures cautelars i sancionadores s’estarà al règim
sancionador de la Llei de Protecció de la Seguretat ciutadana.
8. L’aplicació de les sancions establertes en aquesta Ordenança no
exclou, en casos de desobediència o de resistència a l’autoritat
municipal o al personal encarregat de la vigilància del seu
compliment, que es passi el punt de culpa als Tribunals de Justícia.
9. 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.
10. 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

Disposició derogatòria.
Única.- Amb l’entrada en vigor de la present Ordenança queden
derogades totes les normes o acords municipals de rang igual o
inferior que s’oposin al que regula aquesta Ordenança, la contradiguin
o hi resultin incompatibles.
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La present Ordenança entrarà en vigor una volta complerts els
tràmits prevists a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que regula les bases del
règim local, que ha estat modificada per la Llei 11/1999, de 21
d’abril.

ADDENDA:
Per certificació del Secretari, de data 28/08/2006, queda aprovat
definitivament l’expedient regulador dels horaris de tancament
d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives:
•

Grup III: Sales de Festes, Sales de ball i Discoteques:
-

Divendres, dissabtes i vespres de festius...........04,30 hores
Vespres de dies laborables...............................03,30 hores

Durant els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos, així
com en el període comprès entre el 20 de desembre i el 10 de gener
següent, els locals públics anteriorment enumerats tindran com horari
màxim de tancament el corresponent a les vespres de festiu, durant
tots els dies de la setmana.
La present reducció d’horari afectarà a tots els locals inclosos
dins el grup abans esmentat i que estiguin ubicats a qualsevol zona
residencial des Castell.

Diligència: Per fer constar que la present ordenança fou aprovada
inicialment per Ple de data 21/11/00 i publicada al BOIB núm. 157 de
data 26/12/00, i aprovada definitivament, publicada al BOIB núm. 58
de data 15/05/01.
Es Castell, 15 de maig de 2001
El Secretari

Diligència: Faig constar que la present Ordenança fou aprovada
provisionalment per Ple celebrat el dia 12/08/2005, publicada al BOIB
núm. 132 de 06/09/2005. Aprovació definitiva publicada al BOIB
núm. 160 de 25/10/2005.
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Diligència: Faig constar que per Ple de dia 28/06/2006 s’aprovà
inicialment expedient regulador dels horaris de tancament
d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives, i es
publicà al BOIB núm. 99 de 15/07/2006, aprovada definitivament
publicant-se al BOIB núm. 128 de 12/09/2006.
Es Castell, 08 de febrer de 2007
El Secretari
Diligència: Faig constar que la modificació de la present ordenança
va ser aprovada inicialment per Ple de dia 28/03/2007 i es publicà al
BOIB núm. 61 de 24/04/2007, aprovada definitivament publicant-se
al BOIB núm. 115 de 28/07/2007.
Es Castell, 26 d’octubre de 2007
El Secretari
Diligència: Faig constar que la modificació de la present ordenança
va ser aprovada inicialment per Ple de dia 28/02/2012 i es publicà al
BOIB núm. 44 de 27/03/2012, aprovada definitivament publicant-se
al BOIB núm. 78 de 31/05/2012, deixant sense efecte l’Addenda.
Es Castell, 25 de juny de 2012.
El Secretari
Diligència: Faig constar que la modificació de la present ordenança
va ser aprovada inicialment per Ple de dia 17/10/2013 i es publicà 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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