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A N U N C I 
 
 
Aprovada definitivament per l’Excm. Ajuntament Ple en sessió extraordinària celebrada el dia divuit 
de juliol de dos mil nou, les modificacions de l’Ordenança Reguladora dels Horaris dels 
Establiments, Espectacles i Activitats Recreatives, s’exposa el text íntegre de les esmentades 
modificacions, als efectes revistos als articles 103 i 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears. 
 
“Article 2.- Horaris d’obertura i tancament. El punt dos del paràgraf segon, referent a les “Activitats 
recreatives musicals”, així com el paràgraf tercer, referent a “ESTABLIMENTS PÚBLICS”, queden 
redactats respectivament de la següent manera: 
   
   II.2. Activitats recreatives musicals 
 
  Sales de festa.  16:30  06:30 
  Sales de ball.   16:30  06:30 
  Discoteques.   16:30  06:30 
  Discoteques de joventut. 16:30  00:30 
  Cafès concert i similars. 16:30  06:30 
 
  Aquests horaris seran d'aplicació exclusivament als mesos de Juny, Juliol, Agost i 
Setembre, quedant reduït l'horari de tancament establert en 30 minuts en la resta de l’any, excepte 
els dies divendres, dissabtes i vigília de festius. 
 
   III. ESTABLIMENTS PÚBLICS 
 
  Restaurants.   08:00  03:30 
  Cafès i cafeteries.  08:00  03:30 
  Bars i similars.  08:00  03:30 
 
  Aquests horaris seran d'aplicació exclusivament als mesos de Juny, Juliol,  Agost 
i Setembre, quedant reduït l'horari de tancament establert, en 30 minuts en la resta de l’any, 
excepte els  divendres, dissabtes i vigília de festius”. 
 
 Article 3.- Els locals que comptin amb terrasses que en tinguin previst l'ús, hauran de cessar-
ne l’activitat en el mateix horari de tancament de l’establiment autoritzat per ocupar-la. En el supòsit 
d’establiments inclosos en el punt II.2  hauran de cessar  la seva activitat a les terrasses a la 
mateixa hora que els establiments previstos en el punt III de l’article anterior.  
 
 Article 4.- En els establiments públics relacionats en el punt II.2 de l’article 2 es podrà 
autoritzar una prolongació de l’horari d’obertura fins a les 12.00 hores, per a les denominades 
“festes d’obertura i de clausura”, sempre que aquestes es produeixin entre els dies 25 de maig i 5 
de juny, ambdós inclosos en el primer cas, i entre els dies 1 i 15 d’octubre ambdós inclosos en el 
segon cas, amb la condició que l’activitat sigui diària i permanent des del dia de l’obertura fins al dia 
del tancament. 
 
 Article 5. Excepcions. - Els paràgrafs primer i segon queden redactats de la següent manera: 
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 1. Aquells establiments en què concorrin diverses i diferents llicències d'activitat adoptaran 
com horari d'obertura el més restrictiu dels establerts per a les activitats que exerceixin segons les 
seves respectives llicències i com horari de tancament, el més restrictiu dels establerts per a les 
activitats que exerceixin segons les seves respectives llicències, en ambdós supòsits, i sempre que 
l'exercici per separat d'aquestes activitats no sigui clarament identificable. 
 
 2. Només i excepcionalment per a aquells restaurants, cafès, cafeteries, bars i similars que 
habitualment serveixen esmorzars, i no realitzin cap altra activitat no enquadrada en el seu grup, es 
permet l’avenç de 2 hores de l’horari d’obertura, amb sol·licitud prèvia dels titulars d’aquests 
establiments a l’Ajuntament i autorització expressa d’aquest.  En aquests establiments, així com 
a la resta de restaurants, cafès, cafeteries, bars i similars que no s'acullin a l'avanç de 2 hores de 
l'horari d'obertura, en cap cas podran fer ús d’aparells musicals ni realitzar cap tipus d’amenització 
musical fins a les 10 hores del matí, i en el supòsit que disposin de terrassa pública o privada no en 
podran fer ús fins a les 8 hores. 
 
 Article 11. Infraccions. – El paràgraf quart queda redactat de la següent manera: 
 
4. Les infraccions administratives es classifiquen en: 
1. Lleus 
a) El retard en el començament o terminació dels espectacles públics, en un excés de temps de fins 
a 60 minuts. 
b) L’avanç en l’obertura o el retard en el tancament dels establiments públics i locals en què es 
realitzin activitats recreatives o altres activitats, en un excés de temps de fins a 60 minuts. 
c) Qualsevol infracció a les normes de la present Ordenança no qualificada com falta greu o molt 
greu. 
d) No deixar el local completament desallotjat en el termini màxim previst en l’article 6. 
e) L'ús d'aparells musicals o realització d’ambientació musical abans de les 10 hores del matí, per 
part dels establiments als quals es refereix l'article 5.2 “in fine”. 
2. Greus 
a) El retard en el començament o terminació dels espectacles públics, en un excés de temps de 
més de 60 minuts i fins a 90 minuts. 
b) L’avanç en l’obertura o el retard en el tancament dels establiments públics i locals en els quals es 
realitzin activitats recreatives o altres activitats, en un excés de temps de més de 60 minuts i fins a 
90 minuts. 
c) Les infraccions lleus quan, dotze mesos abans de cometre-les, el responsable d’aquestes hagi 
estat objecte de sanció mitjançant resolució definitiva, per infracció tipificada com lleu. 
3. Molt greus 
a) El retard en el començament o terminació dels espectacles, en un excés de temps de més de 90 
minuts. 
b) L’avenç en l’obertura o el retard en el tancament dels establiments públics, en un excés de temps 
de més 90 minuts. 
c) Les infraccions greus quan, dotze mesos abans de cometre-les, el responsable de les mateixes 
hagi estat objecte de sanció, mitjançant resolució definitiva, per infracció tipificada com greu. 
 
 Article 12. Sancions. – El paràgraf quart queda redactat de la següent manera: 
 
 4. En la fixació de les sancions de multa es tendrà en compte que, en tot cas, l’acompliment 
de la sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que l’acompliment de les normes 
infringides. Per a això, podrà prendre´s en consideració l’aforament amb el qual comptin els 
establiments en les seves preceptives llicències municipals d’obertura i funcionament, així com el 
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nombre de persones que, en el moment de cometre la infracció, es trobin tant en l’interior de 
l’establiment com a la zona exterior autoritzada en la llicència municipal d’ocupació de via pública”. 
 

 
Eivissa, 18 de juliol de 2009 
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