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ORDENANÇA REGULADORA DELS HORARIS D'ESTABLIMENTS
I ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
Els establiments i espectacles públics i activitats recreatives poden produir molèsties als
veïns i visitants, la regulació dels horaris d’aquests establiments i activitats obeeix a la
necessitat d’unir de forma raonable i conforme a la legislació vigent el dret a l’activitat
empresarial, el dret dels ciutadans a gaudir de l’oci i dels locals d’oci , junt amb el descans
del veïnat.
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 determinada reglamentàriament pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. No obstant, mentre la Comunitat Autònoma no hagi dictat una norma específica
en matèria d’espectacles públics i d’activitats recreatives, els plens dels ajuntaments,
mitjançant reglament podran establir ampliacions o reduccions d’horari d’acord amb les
peculiaritats de les poblacions, les zones i els territoris que, especialment en relació a
l’afluència turística i la duració de l’espectacle, fent una diferenciació entre l’època o
estació anual i entre els dies laborals, els festius i les vigílies.
Pel que fa a la classificació de les activitats a l’efecte de la present regulació, en tot allò no
previst a la present Ordenança s’estarà a allò previst a les següents normes:
• La Llei 2/1999, de 24 de març, General Turística de les Illes Balears que classifica les
activitats d’oferta complementària entre Restauració i Entreteniment.
• L’Ordre de la Conselleria de la 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 Sales de Festes, Sales de Ball, Discoteques i Cafès
Concert.
Fent ús d'aquesta facultat prevista a l’article 19 de la Llei 9/1997, amb aquesta ordenança
es procedeix a fixar els horaris d'obertura i tancament dels establiments i espectacles
públics i de les activitats recreatives en el nucli tradicional des Migjorn Gran.
Article 1.- Objecte i àmbit d'aplicació.
És objecte d'aquesta ordenança la fixació d'uns horaris de tancament i obertura pels locals
o establiments del nucli tradicional des Migjorn Gran que a continuació es relacionen:
1.- Grup A: Establiments de restauració: Són establiments de restauració aquells que oberts
al públic, es dediquen a subministrar, de manera professional i habitual, menjars o begudes
per consumir en el mateix local. Els establiments d’oferta de restauració s’ordenen en tres
grups: restaurant, cafeteria i bars.
2.- Grup B: Establiments d’oferta d’entreteniment: Són establiments d’oferta
d’entreteniment aquells que oberts al públic, es dediquen a oferir serveis d’entreteniment.
S’entén per serveis d’entreteniment les actuacions musicals, tan en viu com per mitjançs
mecànics o electrònics, les exhibicions artístiques de varietats, el ball públic i, en general,
totes aquelles actuacions que es facin per entretenir-hi els assistents. Els establiments
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d’oferta d’entreteniment es classifiquen en quatre grups: Sales de Festa, Sala de Ball,
Discoteca, Cafè Concert.
3. Grup C: Espectacles Cinematogràfics, Teatres, Bingos, salons Recreatius i similars.
Article 2.- Horaris d'obertura i tancament
2.1. Els horaris d'obertura i tancament dels locals o establiments relacionats en l'article
anterior serà el que a continuació es concreta:
GRUP
A
B (cafès concert)
B (Sales de Festa, Sala de Ball, Discoteca)
C

OBERTURA
A les 06:00 h.
A les 12.00 h
A les 17:00 h.
A les 12:00 h.

TANCAMENT
02:00 h
04:00 h
05:00 h.
04:00 h

2.2. L'obertura es refereix a l'horari a partir del qual està permès obrir i iniciar l'activitat.
2.3. El tancament es refereix a l'horari a partir del qual l'activitat del local o establiment
haurà finalitzat completament, moment en que s'haurà de finalitzar qualsevol tipus
d'ambientació musical, joc, actuació, etc... i no es podrà servir cap tipus de consumició.
Tampoc es permetrà l'entrada de més clients i s'hauran d'encendre tots els llums interiors
del local per facilitar el seu desallotjament.
2.4. Els locals o establiments on es desenvolupin les activitats hauran de quedar
completament buits de clients com a màxim un quart d'hora desprès del tancament
autoritzat. A més, els titulars de l'activitat que es desenvolupi en els locals o establiments
son els responsables de velar perquè els clients o usuaris, quan abandonin el local o
establiment, no produeixin molèsties als veïns.
2.5. Aquells locals o establiments en els que concorrin diverses i diferents llicències
d'activitats i sempre que l'exercici d'aquestes no pugui ser separat físicament, hauran
d'adoptar com a horaris d'obertura i tancament, el que resulti més restrictiu de totes les
activitats que es duguin a termini.
Article 3. Terrasses.
Els locals o establiments que comptin amb terrassa pública o privada, l'ús del qual estigui
previst i autoritzat, com a norma general, podran obrir i iniciar l'activitat a la mateixa hora
que la del local o establiment de la que formin part. Amb la finalitat de garantir el dret al
descans dels veïns, tots les terrasses estan obligades a cessar l’activitat a les 12.00 hores.
Article 4.- Festes Populars
Sense perjudici d'allò establert a l'article 2, el Batle podrà de forma expressa i concreta,
establir horaris especials d'aplicació durant els períodes de celebració de festes populars,
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Nadal i Setmana Santa, amb les limitacions i durant el concret període que es determini en
la resolució administrativa corresponent.
Article 5.- Infraccions
5.1. Qualsevol incompliment de l'horari general d'obertura i tancament establerts a la
present ordenança serà considerat com a infracció administrativa i donarà lloc a la incoació
de l’expedient sancionador corresponent i a l’adopció de les mesures cautelars que es
considerin oportunes.
5.2. També es consideraran infraccions administratives o accions o omissions que vulnerin
les disposicions de la present ordenança, sense perjudici de les responsabilitats civils,
penals o de qualsevol altra que puguin derivar de les mateixes.
5.3. De les infraccions de la present ordenança seran responsables solidàriament els titulars
de les llicències d’activitat dels locals, els organitzadors o promotors dels espectacles o
actuacions en directe que es duguin a terme en el mateix o que se’n beneficiïn directa o
indirectament de la seva realització.
5.4. Graduació de les infraccions:
5.4.1. Grup A: Establiments de restauració:
Es consideren infraccions lleus:
a) L’avanç de l’obertura o retard del tancament dels locals o establiments públics en un
excés de fins a mitja hora.
b) Qualsevol infracció a les normes de la present ordenança no qualificada com a
infracció greu o molt greu.
Es consideren infraccions greus:
a) L’avanç de l’obertura o retard del tancament dels locals o establiments públics en un
excés des de mitja hora fins a una hora.
b) Les infraccions lleus quan, dotze mesos abans de cometre-les, el responsable de les
mateixes hagi estat objecte de sanció mitjançant resolució definitiva administrativa, per
una infracció graduada com a lleu.
Es consideren infraccions molt greus:
a) L’avanç de l’obertura o retard del tancament dels locals o establiments públics en un
excés de temps de més d’una hora.
b) Les infraccions greus quan, dotze mesos abans de cometre-les, el responsable de les
mateixes hagi estat objecte de sanció mitjançant resolució definitiva administrativa, per
una infracció graduada com a greu.
5.4.2. Grup B: Establiments d’oferta d’entreteniment i Grup C: Espectacles
Cinematogràfics, Teatres, Bingos, salons Recreatius i similars.
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Qualsevol incompliment de l’horari general d’obertura i tancament d’aquestes activitats,
serà considerat en tot cas com a infracció greu amb les sancions que més endavant
s’especifiquen.
Article 6.- Sancions
6.1. Les infraccions podran ser sancionades per via administrativa d’acord amb els
següents imports:
Grup A: Establiments de restauració:
a) Infraccions lleus, amb multa de fins a 750,00 euros
b) Infraccions greus, amb multa des de 751,00 euros fins a 1.500,00 euros i a més es
podrà imposar la sanció de suspensió de l’activitat per un període de fins a 3 mesos.
c) Infraccions molt greus, amb multa des de 1.501,00 euros fins a 3.000,00 euros, i a més
es podrà imposar la sanció de suspensió de l'activitat per un període de fins a sis mesos.
Grup B: Establiments d’oferta d’entreteniment i Grup C: Espectacles Cinematogràfics,
Teatres, Bingos, salons Recreatius i similars.
a) Multa de 6.000,00 euros a 15.000,00 euros i es podrà imposar la sanció de suspensió de
l'activitat fins a un període d'un mes en els següents supòsits:
a.1. L'avanç o retard dels espectacles en un excés de temps de fins a mitja hora.
a.2. L'avanç de l’obertura o retard del tancament dels locals o establiments públics
en un excés de fina a mitja hora.
b) Multa des de 15.001,00 euros a 30.000,00 euros, i es podrà imposar la sanció de
suspensió de l'activitat fins a un període de tres mesos en els següents supòsits:
b.1. L'avanç o retard dels espectacles en un excés de temps des de mitja hora fins a
una hora.
b.2. L'avanç de l’obertura o retard del tancament dels locals o establiments públics
en un excés des de mitja hora fins a una hora.
c) Multa des de 30.001,00 euros a 60.000,00 euros, i es podrà imposar la sanció de
suspensió de l'activitat fins a un període de sis mesos en els següents supòsits:
c.1. L'avanç o retard dels espectacles en un excés de temps des més d'una hora.
b.2. L'avanç de l’obertura o retard del tancament dels locals o establiments públics
en un excés de temps de més d'una hora.
6.2. Per la imposició de les sancions previstes a la present Ordenança, es tindran en
compte, en tot cas per graduar-les, els següents criteris:
a) Existència d'intencionalitat o reiteració
b) Naturalesa dels perjudicis causats
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c) La reincidència, per comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de mateixa
naturalesa quan hagi estat declarat per resolució ferm.
Article 7.- Prescripció de les infraccions i sancions
7.1. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als
sis mesos; les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les
imposades per infraccions greus als dos anys i les imposades per infraccions lleus als sis
mesos.
7.2. El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar des del dia de la
comissió del fet. En les infraccions derivades d’una activitat continuada, la data inicial del
còmput és la de l’acabament de l’activitat o la del darrer acte en què la infracció s’hagi
comès.
Interromprà la prescripció de les infraccions, l'iniciació, amb coneixement de l'interessat,
del procediment sancionador, i es recomençarà el termini de prescripció si l’expedient
sancionador està paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable a la persona
pressumptament responsable.
7.3. El termini de prescripció de les sancions s'inicia a partir del dia següent en què sigui
ferme, en via administrativa, la resolució que imposi la sanció.
Interromprà la prescripció de les sancions l'inici, amb coneixement de l'interessat, de
l'execució de la resolució que imposi la sanció.
Article 8.- Reconeixement de responsabilitat
Les persones denunciades poden reconèixer la seva responsabilitat i conformitat mitjançant
el pagament de les sancions pecuniàries amb una reducció del 30% de l'import màxim de la
sanció si el pagament es fa efectiu abans de l'inici del procediment sancionador, o amb una
reducció del 20% de l'import de la sanció que consti en la resolució d'inici o en la proposta
de resolució si el pagament es fa efectiu abans de la resolució final.
En tot cas, la quantia resultant d'aplicar les referides reduccions no podrà superar el límit
inferior de les quanties establertes en l'article 6 de la present ordenança.
Article 9.- Mesures cautelars
9.1. Juntament, o amb posterioritat a l'inici del procediment sancionador per infraccions
greus i molt greus, es podran acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures
provisionals imprescindibles per la normal tramitació de l'expedient sancionador i per
assegurar el compliment de la sanció que pugui imposar-se i evitar la comissió de noves
infraccions.
9.2. Les mesures provisionals que es puguin adoptar consistiran en alguna de les següents
actuacions.
a) La suspensió o prohibició de l'activitat
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b) La paralització o la clausura de l'activitat, del local, de l'establiment, del recinte o de la
instal·lació, o bé el precintament de les seves instal·lacions, màquines o aparells.
c) Altres mesures que no causin perjudici de difícil o impossible reparació a les persones
interessades o que impliquin violació dels drets emparats per les lleis.
Article 10.- Competència i procediment
10.1. L'Òrgan competent per iniciar i resoldre el procediment sancionador serà el Batle de
l'Ajuntament des Migjorn Gran.
10.2. El procediment sancionador es realitzarà de conformitat amb el procediment establert
en el Decret 14/1994 de 10 de febrer, sobre procediment sancionador d'aplicació en la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 11.- Normativa ambiental i acústica.
La present ordenança s'entén sense perjudici de les disposicions legals existents en matèria
de contaminació ambiental i acústica.
Disposició Final.
La present ordenança entrarà en vigor una vegada realitzats els tràmits establerts en la Llei
20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de es Illes Balears.
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