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Ordenança 24 REGULADORA DELS HORARIS DELS ESTABLIMENTS 

OBERTS AL PÚBLIC. 
 
 
Article 1.  Àmbit d’aplicació 
 
La present ordenança resulta d’aplicació a tots els establiments comercials de 
venta al públic de mercaderies o de serveis, independentment de que l’activitat 
que desenvolupin tingui la consideració d’innòcua o estigui inclosa en algun 
dels annexos de la llei 3/98, de 27 de febrer, reguladora de la Intervenció 
Integral de l’Administració Ambiental. 
 
Article 2.  Horaris autoritzats per a establiments. 
 
1. L’horari autoritzat d’obertura i tancament per als establiments del municipi és 
el que fixa la normativa que resulti vigent en cada moment. 
 
Per als establiments comercials, es fixen les següents limitacions: 
 
L’horari de dilluns a dissabte serà: 
De 7:00 a 22:00 hores 
 
I els diumenges i festius serà: 
De 9:00 a 14:00 hores 
 
Tots els establiments hauran de romandre tancats amb caràcter general els 
dies 1 de gener, l'1 de maig, el 25 de desembre i el dia de Festa Major. 

 
2. L’Ajuntament, mitjançant resolució de l’Alcaldia, podrà ampliar o reduir el 
horaris de tancament en atenció a les peculiaritats de la zona, l’època de l’any i, 
especialment, en relació amb l’afluència turística i amb la durada de 
l’espectacle, amb les limitacions assenyalades a la llei. 
 
3. Les reduccions podran acordar-se per a locals concrets o per a locals 
concentrats en determinades zones que, per la seva situació o característiques, 
ocasionin molèsties als veïns dels habitatges de l’entorn, especialment si no 
reuneixen les condicions adequades d’insonorització. 
 
4. Les ampliacions les podrà acordar l’Ajuntament en els supòsits de festes 
locals, patronals, nadalenques i revetlles populars. Aquesta autorització 
s’ajustarà a les condicions del recinte en què tinguin lloc i a les possibles 
molèsties que es puguin ocasionar al veïnat. 
 
5. Els establiments han d’exposar l’horari adoptat de forma que la informació 
resulti visible, inclòs amb l’establiment tancat. 
 
Article 3.  Competència. 
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La competència per dictar tots els actes administratius que siguin procedent 
d’acord amb la matèria regulada en la present Ordenança correspondrà a 
l’alcaldia, que podrà delegar-la, en la seva totalitat o per determinats actes, a la 
Junta de Govern Local. 
 
Article 4.  Infraccions. 
 
1. Les infraccions al règim d’horaris comercials establertes en la present 
ordenança són les tipificades a l’article 5, a) i d) de la llei 8/2004, de 23 de 
desembre reguladora dels Horaris comercials, i consisteixen en les següents: 
 
a) L’obertura de l’establiment en horari no autoritzat. 
 
b) La manca d’exposició de l’horari d’obertura. 
 
2. Les infraccions tipificades en la present llei es classifiquen el lleus, greus i 
molt greus d’acord amb els criteris establerts a la llei 8/2004, de 23 de 
desembre, resultant d’aplicació també el règim de sancions contingut en 
l’esmentada llei. 
 
Article 5.  Multes coercitives. 
 
1. L’Ajuntament podrà imposar multes coercitives fins a un límit de 6.000.-€ als 
responsables dels establiments que incompleixin el règim d’horaris establert en 
la present ordenança, sense perjudici de les sancions que correspongui per la 
comissió de les infraccions tipificades. 
 
2. L’Ajuntament vetllarà pel compliment d’aquestes normes, i es podrà 
considerar el no-obeïment de les mateixes com a delicte de desobediència a 
l’autoritat. 
 
 
 
 
Jordi Marlès i Ribas 
Alcalde - President 
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