
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS HORARIS D´OBERTURA I 
TANCAMENT  D’ESTABLIMENTS I ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS 
RECREATIVES 
 

La regulació dels horaris dels establiments i espectacles públics i de les 
activitats recreatives constitueixen un element fonamental per assegurar la tranquil·litat 
i la convivència entre els veïns i visitants de qualsevol municipi. La seva ordenació i el 
control corresponent incideixen directament en les molèsties que es poden produir per 
renous molests, i és evident també la seva relació directa amb aspectes que tenen a 
veure amb la seguretat ciutadana, l’ordre públic, la neteja viària, etc. 

El fet que la vida quotidiana giri entorn de determinats usos horaris obligada a 
adaptar-s’hi, amb la finalitat de salvaguardar drets constitucionals tals com la qualitat 
de vida, el dret a la salut i el dret a un medi ambient adequat per a la persona, alhora 
que es facilita l’adequada utilització de l’oci. 

Tot i constatar que Binissalem té una realitat turística que implica que molts 
visitats vulguin accedir a la important oferta d’oci existent, l’Ajuntament entén que és 
possible compaginar aquest interès amb l’oferta al resident de la tranquil·litat 
necessària. 

Diversos municipis de l’entorn han procedit recentment a regular els horaris 
d’establiments, espectacles públics i activitats recreatives, i han provocat el tancament 
d’alguns negocis d’oci (especialment dels denominats afters). Això ha comportat que 
alguns d’aquests empresaris pretenguin instal·lar aquests tipus de locals al municipi de 
Binissalem, ja que fins avui no disposava de cap regulació en aquest sentit. 

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. No obstant això, mentre la CAIB no dicti legislació 
propia, com n´es el cas, correspondrà als plens dels ajuntaments aprovar mitjançant 
reglaments ampliacions o reduccions dels horaris en matèria d’espectacles públics i 
d’activitats recreatives. 

Fent ús de la facultat prevista en el paràgraf anterior, es procedeix a fixar els 
horaris d’obertura i tancament dels establiments i espectacles públics i de les activitats 
recreatives en el municipi de Binissalem. 

 
Article 1.  Horaris d’obertura i tancament. 
1.1 A l’efecte d’aquesta ordenança es consideren els següents grups de locals 

o activitats: 
 
GRUP LOCALS O ACTIVITATS 

I. Restaurants, bars, cafès, cafeteries i anàlegs. 
II. Cafès concert, bars musicals, pubs i anàlegs. 
III. Bingos, cinemes, teatres, cafès teatre i anàlegs. 
IV. Discoteques, sales de festa i de ball i anàlegs. 
V. Salons recreatius. 

 
 

1.2 L’horari d’obertura i tancament dels establiments públics i les activitats 
recreatives és el que es reflecteix en la següent taula: 

 
Grup Tipus d’establiment Obertura Tancament 

De diumenge a dijous 
Tancament 

Divendres, dissabte y 
vísperes de festiu 

I. Restaurants, bars, cafès, cafeteries i similars       07:00h. 01:00h. 02:30h. 
II. Cafès concert, bars musicals, pubs i similars       10:30h. 02:30h. 04:00h. 
III. Bingos, sales de joc, cinemes, teatres,  

cafès teatres i similars                                          
12:00h. 01:00h. 01:30h. 

IV. Discoteques, sales de festa i ball i similar 22:00h. 02:30h. 04:00h. 
V. Salons recreatius 10:30h. 01:00h. 01:30h. 

 



L’obertura es refereix a l’horari a partir del qual està permès obrir i iniciar 
l’activitat, mentre que tancament es refereix a l’horari màxim en què pot romandre 
obert. 

Article 2.  Excepcions 
2.1 Per als locals del Grup I, només i excepcionalment per als establiments que 

habitualment serveixen esmorzars, es permet avançar 2 hores l’horari d’obertura, amb 
la sol·licitud prèvia dels titulars dels dits establiments a l’Ajuntament, els quals han de 
realitzar aquest servei sense cap tipus d’activitat o amenització musical. 

 
2.2 Les autoritzacions previstes en el apartat anterior,  pot ser revocada per la 

Batlia en el supòsit que l’activitat produeixi molèsties o renous propis o a conseqüència 
de l’exercici de dita activitat. 

 
2.3 En els locals del Grup IV, en el cas d’organització de gales juvenils, es 

permet l’obertura d’aquests establiments entre les 18.00 i les 21.00 hores com a 
màxim en dissabtes, festius i vigílies de festius, amb les limitacions d’admissió, 
consum i servei de begudes establertes per a menors.  

 
Article 3.  Terrasses  
3.1 Els locals que disposin de terrassa pública o privada (sigui quin sigui el 

grup de local o activitat) i en el període compres de diumenge a dimecres, han de 
cessar l’activitat en la dita terrassa a les 23.00 hores. Els dijous a les 23:30 hores. 
Divendres , dissabtes i vigílies de festiu a les 24:00 h.  

3.2 Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, els establiments podran 
ampliar l’horari de terrassa establert en el punt 3.1, en una hora. 

3.3 Els locals hauran de tenir exposat un rètol informatiu, on indiqui que queda 
totalment prohibit el consum de begudes a l´exterior del local fora de l´horari de 
terrasses. La o les persones que consumeixin begudes fora d´aquest horari a l´exterior 
del local seran responsables d´aquesta infracció. 

 
Article 4.  Execució del tancament 
A partir de l’hora de tancament establerta, el responsable del local o de 

l’organització de l’espectacle públic ha de vigilar el cessament de tota la música, joc o 
actuació en el local, i no s’hi ha de servir més consumicions. Tampoc no es permet 
l’entrada demés persones, s’han d’encendre tots els llums del local per facilitar el seu 
desallotjament i ha de quedar totalment buit de públic com a màxim mitja hora després 
de l’horari permès. 

 
Article 5.  Altres horaris 
L’horari d’obertura i de tancament o finalització dels altres establiments, 

espectacles públics,  activitats recreatives i de oci que, segons la normativa vigent 
requereixen declaració responsable i amb el vist i plau municipal, l’horari s’especificarà 
atenint-se al tipus d’activitat que es tracti. 

 
Article 6.  Restriccions 
La batlia pot avançar l’horari de tancament o retardar l’horari d’obertura 

d’aquells locals als quals, per infracció a la normativa d’activitats classificades, se’ls 
hagi assenyalat l’obligació d’adoptar mesures correctores. La dita restricció d’horaris 
de funcionament es prolongarà fins que s’hagin adoptat aquestes mesures i s’hagi 
obtingut un informe favorable de l’òrgan competent. 

 
Article 7.  Festes populars i altres festes. 
Tenen la consideració de festes populars les festes de carnestoltes, Sant 

Jaume, Es Vermar i Nadal. 
Tenen consideració d´altres festes, les festes dels reis mags, setmana santa, 

diumenge de l´angel, 1º de maig, la fira de sa pedra i similars. 
L´horari de tancament durant les festes considerades com a “altres festes” es 

l´horari normal especificat a l´article 1.2  



L´horari de tancament durant les festes considerades com a “festes populars” 
es podrà ampliar l´horari normal especificat a l´article 1.2 en dues hores. 

 
Article 8.  Activitats musicals privades a l´aire lliure. 
Qualsevol activitat musical a l´exterior requereix declaració responsable del 

titular de la dita activitat i el posterior vist i plau municipal, així i tot, el cessament 
d´aquesta activitat serà com a màxim a les 24:00h. i no es podrà, en cap cas, de 
Diumenge a Dimecres no festius o víspera de festius. 

Durant les festes populars i altres festes es podrà ampliar l´horari de 
cessament fins a les 04:00 h. 

Es fa menció especial al dissabte de ses festes de Sant Jaume, divendres i 
dissabte de Sa Vermada, que es podrà ampliar l‘horari de música en l’exterior fins les 
06:00h. 

 
Article 9.  Festes denominades “afters” 
Queda totalment prohibida a tot el terme municipal la realització de les festes 

denominades com a “Afters”. 
Te la consideració d´”After” qualsevol festa a l´interior o a l´exterior del locals 

després de l´horari de tancament del mateixos.  
 
Article 10.  Sanció 
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, per 

a la protecció de la seguretat ciutadana, la Batlia és competent per sancionar les 
infraccions que contravinguin el que estableix aquesta ordenança, tot d´acord al 
procediment sancionador i a les quanties màximes de la citada Llei Orgànica. 

 
Disposició final 1 

           La present ordenança queda supeditada a l´ordenança municipal relativa a la 
protecció de l´atmosfera davant la contaminació de renous i vibracions, sent vinculant 
la mes restrictiva. 

 
Disposició final 2 
La present ordenança entrarà en vigor el dia següent de la publicació al BOIB 

de la seva aprovació definitiva. 


