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ORDENANÇA
REGULADORA
DELS
HORARIS
ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES

D’ESTABLIMENTS,

La regulació dels horaris dels establiments i espectacles públics i de les activitats
recreatives constitueix un element fonamental per a assegurar la tranquil·litat i la
convivència entre els veïns i visitants de qualsevol municipi. La seva ordenació i el
control corresponent incideix directament en les molèsties que es poden produir per
sorolls molests, i és evident també la seva relació directa amb aspectes relacionats
amb la seguretat ciutadana, l’ordre públic, la neteja viària, etc.
El fet que la vida quotidiana giri entorn de determinats horaris obliga a l’adaptació a
aquests 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 les persones, al mateix
temps que es facilita l’adequada utilització de l’oci.
Encara entenent que Eivissa té una realitat turística que implica que molts visitants
vulguin gaudir de la important oferta d’oci existent, l’Ajuntament entén que és possible
compaginar aquest interès amb l’oferir al resident la tranquil·litat necessària.
La disposició addicional setena de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre sobre règim
jurídic de llicències integrades d’activitat deixa sense efecte en les Illes Balears, la
regulació sobre horaris de les activitats catalogades (denominades antigament
espectacles públics i activitats recreatives ). És a dir, deixa sense aplicació la Circular
3/1990 de 11 d’abril publicada en el BOIB núm. 53, de 1 de maig de 1990 i la Circular
5/1992 de 5 d’agost, publicada en el BOIB núm. 102 de 25 d’agost de 1992.
L’article 45 de la citada Llei disposa que l’horari general d’obertura i tancament de
les activitats catalogades s’ha de determinar mitjançant ordre de la Conselleria
competent en matèria de llicències d’activitats del Govern dels Illes Balears. Els plens
dels Ajuntaments respectius poden reduir motivadament, per a una zona o zones del
seu municipi, els horaris citats.
Fent ús d’aquesta facultat prevista en el paràgraf anterior, es procedeix a la fixació
dels horaris d’obertura i tancament dels establiments i espectacles públics i de les
activitats recreatives en el Municipi d’Eivissa, a fi de donar protecció a drets
constitucionals com la qualitat de vida, el dret a la salut i a un medi ambient adequat
per a les persones, i al mateix temps facilitar un oci respectuós amb la convivència de
tots.
Articulo 1. Objecte i àmbit d’aplicació
És objecte d’aquesta Ordenança, la fixació d’uns horaris de tancament i obertura
per als establiments situats en el terme municipal d’Eivissa que es relacionen en el
següent article.
Article 2. Horaris d’obertura i tancament
Els horaris d’obertura i tancament dels establiments, dedicats a les activitats que a
continuació es relacionen, serà el que s’indica en el present article:
I.- ESPECTACLES PÚBLICS PERMANENTS. Es consideren a l’efecte de la
present ordenança espectacles públics permanents, els quals es descriuen a
continuació, sense caràcter exclusiu ni excloent, així com els quals es realitzin a
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l’empara de llicència d’obertura atorgada amb anterioritat a la Llei 16/2006 de 17
d’octubre que siguin equivalents o anàlogues a aquestes.
OBERTURA TANCAMENT
I.1.- Espectacles cinematogràfics
Cinemes tradicionals
Multicines
Cinemes d’estiu o a l’aire lliure
Autocines
Cinema-Clubs
Cinemes X

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

2:00
2:00
2:00
0:00
2:00
2:00

10:00
10:00

2:00
2:00

Auditoris.
Auditoris a l’aire lliure

10:00
10:00

2:30
2:30

I.4. Espectacles circenses i anàlegs.

10:00

2:30

I.2. Espectacles teatrals i similars
Teatres.
Teatres a l’aire lliure
I.3. Espectacles musicals

I.5. Espectacles esportius permanents en establiments o recintes amb espectadors
Estadis.
8:00
Camps de Futbol
8:00
Pavellons esportius, poliesportius i similars
8:00
Camps d’esports.
8:00
Piscines de competició.
8:00
Altres espectacles esportius realitzats a Espais a l’aire lliure. 8:00

0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

I.6. Locals d’espectacles públics eròtics.
Tables Ballis
Peep Shows

20:00
10:00

I.7. Altres espectacles permanents no inclosos en els apartats
anteriors.
10:00

5:00
4:00
4:00

II.- ACTIVITATS RECREATIVES PERMANENTS
Es consideren a l’efecte d’aquesta ordenança activitats recreatives permanents, les
que es descriuen a continuació, sense caràcter exclusiu ni excloent, així com els que
es realitzin a l’empara de llicència d’obertura atorgada amb anterioritat a la Llei
16/2006 de 17 d’octubre que siguin equivalents o anàlogues a aquestes.
II.1. Activitats recreatives esportives
Instal·lacions esportives, sense espectadors, d’ús Públic.8:00

0:00
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Gimnasos, aeròbic o similar.
Piscines públiques.
Salons de joc de competició: sales de bitlles, billars,
futbolins i similars
Pistes de tennis, esquaix, frontó i similars
Camps de tir al plat.

8:00
8:00

0:00
0:00

10:00
8:00
8:00

0:00
0:00
0:00

16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

6:30
6:30
6:30
0:30
6:30

II.2. Activitats recreatives musicals
Sales de festa.
Sales de ball.
Discoteques.
Discoteques de joventut.
Cafès concert i similars.

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.
II.3. Activitats de joc i atraccions
a) Jocs de sort, envit i atzar.
Casinos de joc.
Sales de bingo.
Salons de joc o de tipus B.
Salons mixts de joc.

10:00
10:00
10:00
10:00

4:00
4:00
0:00
0:00

b) Jocs recreatius.
Salons recreatius o de tipus A
Cibersales.

10:00
10:00

0:00
0:00

c) Atraccions recreatives.
Parcs d’atraccions i temàtics.
Parcs aquàtics.
Atraccions de fira.
Atraccions aquàtiques.
Parcs infantils.
Salons de celebracions infantils

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

4:00
0:00
0:00
0:00
4:00
0:00
0:00

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

II.4. Activitats culturals i socials
Museus.
Palaus d’exposicions i congressos o recintes firals
Cases de cultura.
Centres culturals.
Biblioteques.
Ludoteques.
Videoteques.
Hemeroteques.
Sales d’exposicions.
Sales de conferències o congressos.
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II.5. Centres d’oci i/o diversió o complexos lúdics.

10:00

ALTRES ACTIVITATS NO INCLOSES EN APARTATS ANTERIORS
- Revetlles i Festes Populars
20:00
- Manifestacions Folklòriques
20:00
- Festivals, Concurs de cançons o similars
20:00
Carreres ciclistes, motocicletes, automobilístiques i similars 08:00

0:00
2:00
0:00
4:00
22:00

III.- ESTABLIMENTS PÚBLICS.- Restaurants
- Cafès i cafeteries
- Bars i similars

08:00
08:00
08:00

3:30
3:30
3:30

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.
Article 3.Els locals que comptin amb terrasses que en tinguin previst l’ús, hauran de cessarne 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
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 realitzen 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.
3.- En els locals del grup II.2, en el cas d’organització de gal·les juvenils, es
permetrà la realització de l’activitat fins a les 24:00 hores en festius i vespres de

Secretaria General

festius, amb les limitacions d’admissió, consum i servei de begudes establerts per a
menors. En aquests casos haurien de transcórrer almenys 1 hora des de la conclusió
de la gal·la juvenil a l’inici normal de l’activitat, dins de l’horari permès.
Article 6. Execució del tancament
A partir de l’hora de tancament establerta, cessarà tota amenització musical, joc o
actuació en el local i no se serviran més consumicions. Tampoc no es permetrà
l’entrada de més persones i s’encendran totes els llums del local per facilitar el seu
desallotjament, havent de quedar totalment buit de públic com a màxim mitja hora
després de l’horari de tancament autoritzat.
Article 7. Altres horaris
L’horari d’obertura o inici i de tancament o finalització dels altres establiments,
espectacles públics i activitats recreatives que, segons la normativa vigent, requereixin
autorització administrativa, i no estiguin contemplats en la present ordenança,
requerirà d’autorització expressa i específica atorgada mitjançant resolució d’Alcaldia.
Article 8. Restriccions
L’Ajuntament podrà avançar l’horari de tancament, o retardar l’horari d’obertura,
d’aquells locals als quals, per infracció a la normativa d’activitats, se’ls hagi assenyalat
l’obligació d’adoptar mesures correctores. Aquesta restricció d’horaris, de
funcionament es perllongarà fins que s’hagin adaptat aquestes mesures i obtingut
informe favorable de l’òrgan competent.
Article 9. Festes populars i altres esdeveniments especials
Sense perjudici del disposat en l’article 2, Alcaldia podrà autoritzar horaris especials
durant la celebració de festes populars, en les de Nadal i Setmana Santa, així com per
a esdeveniments esportius, i culturals d’especial durada, amb les limitacions que
s’estableixin en la resolució administrativa corresponent.
Article 10. Responsabilitat
De les infraccions en aquesta ordenança seran responsables solidàriament els
titulars de les llicències d’activitat dels locals, els organitzadors o promotors
d’espectacles o actuacions que en el mateix tenguin lloc o que es beneficiïn directa o
indirectament de la seua realització.
Article 11. Infraccions
1. Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions que
contravenguin les disposicions d’aquesta Ordenança, sense perjudici de les
responsabilitats civils, penals o d’altre ordre que poguessin derivar-ne.
2. En els procediments sancionadors que s’instrueixin en aplicació de la present
Ordenança, els fets constatats per agents de l’autoritat tenen valor probatori, d’acord
amb la normativa aplicable a aquest efecte, sense perjudici d’altres proves que puguin
aportar els interessats.
3. Als expedients sancionadors que s’instrueixin, i amb els requisits que
corresponguin d’acord amb la legislació vigent, es podran incorporar imatges dels fets
denunciats, ja sigui en fotografia, filmació digital o altres mitjans en la denúncia
formulada d’acord amb la normativa aplicable.
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.
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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 del 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 una 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 92 minuts.
b) L’avenç en l’obertura o el retard en el tancament dels establiments públics, en un
excés de temps de més de 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.
5. Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a lleus prescriuran en el
termini de 6 mesos, les tipificades com greus en el de 2 anys i les tipificades com molt
greus en el de 3 anys.
Interromprà la prescripció, la iniciació, amb coneixement de l’interessat, del
procediment sancionador, i es reprèn el termini de prescripció si l’expedient
sancionador estigués paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable al
presumpte responsable.
El procediment sancionador ordinari haurà de ser resolt i notificar-se la resolució
que procedeixi a l’interessat, en el termini màxim d’un any, des de la seua iniciació, i
caduca en la forma i manera previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. No
obstant això l’anterior, l’instructor de l’expedient podrà acordar la suspensió del termini
màxim per a resoldre quan concorri alguna de les circumstàncies previstes i exigides
per a això en l’article 42.5 de la citada llei, d’acord amb la redacció establerta per la
Llei 4/1999, de 13 de gener.
Article 12. Sancions
1. En el cas d’infraccions comeses per establiments que es dediquen a les activitats
establertes a l’art. 2 punt III d’aquesta ordenança se sancionaran d’acord
a les següents quanties:
a) Infraccions lleus, amb multa de fins a 750,00 euros.
b) Infraccions greus, amb multa des de 750,01 euros fins a 1.500,00 euros.
c) Infraccions molt greus, amb multa des de 1.500,01 euros fins a 3.000,00 euros.
En el supòsit de reincidència per la comissió en el termini d’un any de més d’una
infracció de la mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució
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ferma, es podrà procedir a la imposició de la sanció consistent en la clausura
temporal de l’establiment o a la revocació de les autoritzacions atorgades a aquest per
a la instal·lació de taules i cadires a les terrasses i/o a la via pública, durant el termini
màxim de sis mesos.
2. L'incompliment de l'horari establert en aquesta ordenança per part dels
establiments que es dediquen a les activitats establertes a l'art. 2 punt I i a l'art. 2 punt
II d'aquesta ordenança, podrà ser sancionat per via administrativa de conformitat a les
següents quanties:
a) Infraccions lleus, amb multa de 1000 fins a 3000.- euros.
b) Infraccions greus, amb multa des de 3.000,01.- euros fins a 6.000.- euros.
c) Infraccions molt greus, amb multa des de 6.000.01.-Euros fins a 10.000.- euros.
En el supòsit de reincidència per la comissió en el termini d’un any de més d’una
infracció de la mateixa naturalesa, quan així hagi estat
declarat per resolució ferma, es podrà procedir a la imposició de la sanció
consistent en la suspensió de l’activitat de l’establiment i a la
revocació de les autoritzacions atorgades a aquest per a la instal·lació de taules i
cadires a les terrasses i/o a la via pública, durant un període
màxim de sis mesos.
3. Per a la imposició de sancions previstes en la present Ordenança es tindran en
compte, en tot cas, els criteris de graduació següents:
a) La gravetat de la infracció.
b) L’existència d’intencionalitat.
c) La naturalesa dels perjudicis causats
d) La reiteració. S’entén que hi ha reiteració quan, en el moment de la comissió dels
fets tipificats com infracció en aquesta Ordenança, el presumpte responsable estigui
imputat en la instrucció d’altres procediments sancionadors per infraccions en aquesta
Ordenança.
e) La simultaneïtat o connexió amb per infraccions a la Llei Orgànica 1/92 de
protecció de la seguretat ciutadana.
4. En la fixació de les sancions de multa es tindrà 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 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.
5. La desobediència o la resistència a l’autoritat en els termes dels articles 556 i 634
de la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de novembre, del Codi Penal donarà lloc al fet que,
per l’òrgan actuant, es passi el tant de culpa al Jutjat d’Instrucció per a la determinació
de les responsabilitats penals en què s’hagués pogut incórrer.
6. Les sancions imposades per infraccions lleus en la present Ordenança
prescriuran als sis mesos; als dos anys, les imposades per infraccions greus; i als tres
anys, les imposades per infraccions molt greus.
El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar-se des de l’endemà
a aquell en què s’hagi esgotat la via administrativa de la resolució per la que s’imposa
la sanció.
Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de l’interessat, del
procediment sancionador corresponent.
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Article 13. Reconeixement de la responsabilitat
Les persones denunciades poden assumir la seva culpabilitat i conformitat
mitjançant el pagament de les sancions de multa, 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
aparegui 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 aquestes reduccions no podrà superar el
límit inferior de les quanties assenyalades a l’article 10.1 d’aquesta Ordenança.
Això sense perjudici de la responsabilitat que tengués lloc per aplicació de la Llei
Orgànica 1/92 de protecció de la seguretat ciutadana.
DISPOSICIÓ DEROGATORIA
Es deroga expressament tot el disposat en les Ordenances existents en aquesta
data al municipi d’Eivissa quan contradiguin el disposat en aquesta i en particular
l’Ordenança reguladora d’horaris de tancament d’establiments i espectacles públics i
activitats recreatives de l’Ajuntament d’Eivissa (BOIB núm. 75 de 10/06/1999 ).
DISPOSICIONS FINALS
Primera: En tot el no previst en la present Ordenança s’estarà al disposat en les
Ordenances Generals de la Corporació i altres normes aplicables.
Segona: De conformitat amb el disposat en l’article 103 de la Llei 20/2006 de 15 de
desembre, la present ordenança entrarà en vigor, una vegada aprovada definitivament
per la Corporació a partir de la data que es publiqui el seu text íntegre en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB) i hagi transcorregut el
termini previst en l’art 113 de la citada llei.
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