Segell:

Àrea:

Codi de verificació:

Ajuntament de Piera. Document signat eletrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat a https://www.seu-e.cat/web/piera

Document:

Expedient:

Data:

ESBORRANY
ORDENANÇA REGULADORA DELS HORARIS DE TANCAMENT DELS
ESTABLIMENTS DE BAR I RESTAURACIÓ.
PREÀMBUL
L'Ajuntament de Piera ha decidit regular l'horari de tancament dels establiments de bar i restauració
amb l'objectiu de compatibilitzar l'activitat dels locals i terrasses de bars i restaurants amb la qualitat
de vida dels veïns.
La regulació dels horaris dels establiments es regeix per l'Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre,
per la qual
ual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les
activitats recreatives sotmesos a la Llei Orgànica 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives; en compliment del que determina l'article 20
d'aquesta última Llei.

Capítol I. Disposicions Generals.
Article 1. Àmbit d'aplicació.
L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança és el municipi de Piera.
Article 2. Objecte.
L'objecte de regulació són els horaris
horaris de tancament dels següents establiments:
a)
b)
c)
d)
e)

Bar.
Restaurant.
Bar-restaurant.
Cines, teatres i concerts en establiments públics privats i tancats.
I altres establiments, amb característiques similars.

Queden fora de l'objecte de regulació en la present ordenança els horaris de tancament els
següents establiments:
a)
b)
c)
d)
e)

Restaurant musical i saló de banquets
Bar musical:
Discoteca, sala de ball i sala de festes amb espectacle:
Discoteca de joventut:
Sala de concert, cafè teatre i cafè concert:
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Capítol II. Horaris de tancament.
Article 3. Horaris.
1. Els horaris de tancament dels locals seran els següents:
a) En horari d'estiu (de l’1 de juny fins a 15 de setembre) serà fins a les 01:00 hores.
b) En horari d'hivern (del 16 de setembre al 31 de maig) serà fins a les 00:00 hores.
2. Els horaris de tancament de les terrasses seran els establerts en l’ordenança reguladora de les
autoritzacions i funcionament de les terrasses del terme municipal de Piera, aprovada i
publicada en el BOPB en data 26 de juny de 2010. Concretament i tal com marca l'article 16.1
de l'Ordenança de terrasses l'horari de les mateixes és:
Estiu: De diumenge a dijous fins les 24 hores i divendres i dissabtes fins la 1 de la matinada.
Hivern: De diumenge a dijous fins les 22 hores i divendres i dissabtes fins les 24 hores.
La terrassa no podrà iniciar el seu ús, en cap cas, abans de les 8 hores del matí.
3. Durant les vigílies de festius i festes extraordinàries (revetlles, Festa Major) l'horari de
tancament dels establiments de bar i restauració es podrà ampliar una hora més dels horaris
establerts en els apartats anteriors.
4. L'Alcaldia, de forma motivada, pot limitar l'horari de funcionament fixat anteriorment per als
establiments en general, per raons d'interès general o causes degudament justificades. En cas
d'incompliment, aquesta mesura, pot tenir caràcter sancionador.

Capítol III. Règim sancionador.
Article 4. Infraccions.
Les faltes o infraccions seran considerades lleus, greus o molt greus, segons la seva naturalesa o
freqüència amb que es produeixin.
1. Es considerarà falta lleu: l'incompliment dels horaris de tancament per superar-lo en 30 minuts.
2. Es considerarà falta greu:
a) La reincidència en la comissió de faltes lleus.
b) L'incompliment dels horaris de tancament per superar-lo en 1hora.
3.

Es considerarà falta molt greu.
a) La reincidència en dues o més faltes greus.
b) L'incompliment dels horaris de tancament per superar-lo en 2 hores.

Article 5. Sancions.
La imposició de les sanciones establertes en aquesta ordenança es regeixen per la normativa
vigent en matèria de procediment sancionador.
1. Les anteriors faltes podran ser sancionades en la forma següent:
a) Faltes lleus: multa de fins a 750 EUR.
b) Faltes greus: multa de 750 EUR fins a 1500 EUR.
c) Faltes molt greus: multa de 1500 EUR a 3000 EUR.
2. Per a la graduació de les sancions s'ha de tenir en compte:
a) Els perjudicis causats.
b) La reiteració o reincidència.
c) La intencionalitat.
d) La no observació dels requisits o advertiments efectuats per l'Ajuntament.
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DISPOSICIO DEROGATÒRIA.
Resta derogada qualsevol ordenança municipal que contravingui o s'oposi al que estableix aquesta
ordenança.

DISPOSICIO FINAL.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils comptats des del dia següent al
de la seva publicació integra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el termini previst en
l'art. 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
'abril, reguladora
reguladora de les bases de regim Local.
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