Ordenança Municipal

reguladora dels horaris d’obertura i tancament d’establiments i espectacles
públics i activitats recreatives.

Preàmbul

Tot i que vivim en una societat moderna i canviant, ha d’existir el mutu respecte entre els veïns i
els empresaris que estableixen els seus establiments públics al nostre terme municipal; i es
competència de l’administració vetllar per aquests drets i adequar-se als requeriments de la
ciutadania.

L’article 19 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i
administratives, estableix que l’horari general dels espectacles i de les activitats recreatives serà
determinat reglamentàriament pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i

mentre la CAIB no dicti legislació pròpia, com n’és el cas, correspondrà als Plens dels
Ajuntaments aprovar, mitjançant reglament, ampliacions o reduccions dels horaris en matèria

d’espectacles i activitats recreatives dimanant de les Circulars de la Delegació del Govern de les
Illes Balears número 3/1990 i 5/1992, tot d’acord a les peculiaritats de les poblacions, les
zones i els territoris que, en relació amb l’afluència turística i la durada de l’espectacle, faran
una diferenciació entre l’època l’estació anual i entre els dies laborables, els festius i les seves
vigílies.

D’acord a l’informe jurídic de la Conselleria de Funció Pública i Interior, d’interpretació sobre la
regulació d’horari d’obertura i tancament d’espectacle i establiments públics (inclosos els bars i
les cafeteries) a l'àmbit territorial de les Illes Balears, va concloure que mentre la comunitat
autònoma no dicti legislació pròpia, continuen vigents les Circulars de la Delegació del Govern
de les Illes Balears números 3/1990 i 5/1992. En el segon punt, la conclusió és en el sentit que

els plens dels ajuntaments, mitjançant reglament, podran establir ampliacions o reduccions dels
horaris previstos a les circulars anteriors d’acord amb les peculiaritats de les poblacions, les
zones i els territoris que, en relació amb l’afluència turística i la durada de l’espectacle, faran
una diferenciació entre l’època o l’estació anual i entre els dies laborables, els festius i les seves
vigílies; datat a Marratxí, 1 d’octubre de 2003.

Fent ús de la facultat prevista a l’article anterior, es procedeix a la fixació dels horaris
d’obertura i tancament al terme municipal de Marratxí, tenint en compte la recent aprovada

Ordenança Municipal per a la Protecció del Medi Ambient

Article 1.

1. L’horari de tancament dels establiments públics i activitats recreatives serà, com a
màxim, el que a continuació s’indica amb caràcter general:
Activitat

Horari de tancament

1. CINEMATÒGRAFS, CIRCS, TEATRES, CAFÈS-TEATRE, FRONTONS, BOLERES I

1:30 hores

2. ESPECTACLES A L’AIRE LLIURE I RESTAURANTS

1:30 hores

3. CAFÈS, BARS I CAFETERIES

2:30 hores

4. BERBENES, FESTES POPULARS I BINGOS

3:00 hores

5. DISCOTEQUES, SALES DE FESTA, CAFÈS-CONCERT I ANÀLEGS, “TABLADO FLAMENCO”

4:30 hores

CANÒDROMS.

2. Els establiments que no desenvolupin cap activitat musical, ni activitat musical
complementària i es dediquin a servir menjars, podran tancar, com a màxim, a les 5:30
hores, prèvia sol·licitud dels titulars dels establiments, havent d’exercir l’activitat amb
les portes tancades i sense servir begudes alcohòliques, ni tolerar que els clients restin
fora de l’establiment; a excepció dels locals ubicats a zones catalogades com a
residencials.

3. Els diumenges i festius l’horari de tancament s’incrementarà en mitja hora de forma
general.

4. Els divendres, dissabtes i vigílies de festiu, els espectacles i establiments públics, a
excepció dels Bingos, podran tancat mitja hora més tard de l’hora establerta al quadre
anterior i incrementat per l’especialitat del punt 3. Durant el període comprés en el punt
5 del present article, el tancament serà d’una hora més tard a l’establert en el punt 1,
quedant per tant amb un increment real de mitja hora sobre l’hora màxima de
tancament.

5. Durant el període estival comprés entre el 15 de juny al 15 de setembre, entre el 22 de

desembre i el 7 de gener i durant la setmana compresa entre el Dijous Sant i el Dilluns
de Pasqua; podran tancar mitja hora més tard de l’hora del quadre anterior.

Article 2.
1.

Els locals amb horari regulat a aquests Ordenança, no podran obrir abans de les 06:00
hores i entre l’hora de tancament i obertura han de transcórrer al manco 2 hores.

2.

Els locals que figuren en el punt 5, del quadre de l’article anterior (DISCOTEQUES, SALES DE
FESTA, CAFÈS-CONCERT I ANÀLEGS, “TABLADO FLAMENCO”), així com tots aquells que adoptin
fórmules on tinguin amenització musical amb disc-jockey o similar, no podran obrir

abans de les 22:00 hores. Excepcionalment i prèvia sol·licitud dels titulars, podran obrir
a les 17:00 hores els dissabtes, diumenges i festius, amb la finalitat de donar cobertura
a gales juvenils o actes similars, restant prohibida la venda d’alcohol als assistents,
sense distinció d’edat, entre les 17:00 hores i les 22:00 hores.
Article 3.

De conformitat amb allò dispost a la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, per a la Protecció de
la Seguretat Ciutadana, la Batlia és competent per a sancionar les infraccions que contravinguin

el que s’estableix a la present Ordenança, tot d’acord al procediment sancionador i a les
quanties màximes de la citada Llei Orgànica.
Disposició Final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la publicació al BOIB de la seva
aprovació definitiva.

(Aprovació Ple 25/4/2006)
(Publicació text íntegre BOIB núm. 140 de 7 octubre 2006)

