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Procediment:

Expedient: 16955/2017 Document: 68409/2017

Horaris d’obertura i tancament de les terrasses de bars i restaurants per a 
la temporada d’estiu i d’hivern 2017-2018

Atesa la necessitat de regular durant el període d’estiu l’obertura de les terrasses dels 
locals de restauració, a efectes de compatibilitzar el descans dels veïns i l’exercici de 
l’activitat comercial d’aquests tipus de locals, tenint en compte la normativa legal vigent 
i aplicable en aquest municipi.

Vist l’informe de Seguretat Ciutadana i Via Pública, relatiu a la proposta de regulació 
horària de les terrasses, i la proposa d’establir per aquest any 2017 únicament 3 
horaris: un de general, un d’específic restrictiu i un d’específic ampliat, diferenciant 
entre temporada d’estiu (de l’1 de maig al 30 setembre) i temporada d’hivern (de l’1 
d’octubre al 30 d’abril),emès  en data 23 de maig de 2017.  

Vist l’informe dels serveis jurídics emès en data de data 31 de maig de 2017.

Vist l’informe de la Secció de Qualitat Ambiental, relatiu a la nova proposta d’horari de 
limitació horària restrictiva on consta que es podrà garantir que les terrasses de les 
places Doctor Pila, Josep Playà i del carrer Elies Rogent, romanguin tancades i 
recollides a partir de les 23h, de data 1 de juny de 2017.

Atès que l’horari específic restrictiu es troba a la zona de les terrasses de les places 
Josep Playà, Doctor Pila, i carrer Elies Rogent.

Atès que l’horari específic ampliat es troba a la zona de la plaça del Mercat de 
Torreblanca, zona Trade Center  (avinguda Corts Catalanes) i zona “hipòdrom” a la 
carretera de Rubí.

Atès allò que preveuen l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana i l’Ordenança 
sobre sorolls i vibracions, en el marc establert per l’Ordre de la Conselleria d’Interior 
INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments 
oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les 
activitats recreatives.

En base a tot l’anterior, i en exercici de les competències delegades a la Tinència 
d’Alcaldia d’Entorn Urbà, Mobilitat i Seguretat Ciutadana,  concedida en virtut del 
Decret d’Alcaldia número 1673/2016, de data 19 de juliol de 2016. 
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RESOLC:

PRIMER.- ESTABLIR, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, els següents 
horaris d’obertura i tancament de les terrasses de bars i restaurants: 

Horari d’OBERTURA de la terrassa (tot l’any)

De dilluns a divendres
Dissabtes, diumenges i festius

08:00 hores
09:00 hores

Horari de TANCAMENT ESTIU:

TEMPORADA D’ESTIU: (1 de maig al 30 setembre)

HORARI DIES DE LA SETMANA ZONES 
D’AFECTACIÓ

GENERAL Nits de diumenge a dijous feiners: 24:00 
hores

Tots els que no siguin 
específics

Nits de divendres, dissabtes i vigílies de 
festiu: 01:00 hores

ESPECÍFIC
RESTRICTIU

Nits de diumenge a dijous feiners: 22:00 
hores

Pl Doctor Pila
Pl Josep Playà
Cr Elies Rogent

Nits de divendres, dissabtes i vigílies de 
festiu: 22:30 hores

ESPECÍFIC
AMPLIAT

Nits de diumenge a dijous feiners: 00:30 
hores

Pl del Mercat 
Torreblanca
Zona Trade Center 
(Corts Catalanes)
Zona “hipòdrom” ctra 
de Rubí

Nits de divendres, dissabtes i vigílies de 
festiu: 02:00 hores
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Horari de TANCAMENT HIVERN:

TEMPORADA HIVERN: (1d’octubre al 30 abril)

HORARI DIES DE LA SETMANA ZONES 
D’AFECTACIÓ

GENERAL Nits de diumenge a dijous feiners: 23:30 
hores

Tots els que no siguin 
específics

Nits de divendres, dissabtes i vigílies de 
festiu: 00:30 hores

ESPECÍFIC
RESTRICTIU

Nits de diumenge a dijous  feiners: 22:00 
hores

Pl Doctor Pila
Pl Josep Playà
Cr Elies Rogent

Nits de divendres, dissabtes i vigílies de 
festiu: 22:30 hores

ESPECÍFIC
AMPLIAT

Nits de diumenge a dijous feiners: 00:30 
hores

Pl del Mercat 
Torreblanca
Zona Trade Center 
(Corts Catalanes)
Zona “hipòdrom” ctra 
de Rubí

Nits de divendres, dissabtes i vigílies de 
festiu: 02:00 hores

En el supòsit que la llicència d’activitats de l’establiment estableixi un horari concret 
d’obertura i/o tancament de l’activitat diferent de l’horari establert per a la terrassa, 
l’horari més restrictiu sempre ha de resultar d’aplicació preferent.

Els establiments disposaran de 15 minuts de marge, abans de l’hora d’obertura, per a 
la instal·lació de taules i cadires; i de 30 minuts, després de l’hora de tancament, per al 
desallotjament de la clientela i la recollida del material. Durant els marges anteriors no 
es permetrà l’accés de clientela a les terrasses ni es serviran consumicions.

SEGON.- ADVERTIR als titulars d’autoritzacions d’ús d’espais públics amb terrasses 
de bars i restaurants, que han de complir el que disposen els articles 14 de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica (no superar els 
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valors d’immissió fixats en els annexes 3, 4 i 5), i 14 de l’Ordenança Municipal sobre 
sorolls i vibracions. L’incompliment de la normativa esmentada pot comportar la 
revocació de l’autorització per ocupar l’espai públic, en els termes establerts per la Llei 
16/2002. 

TERCER.- ADVERTIR als titulars d’autoritzacions d’ús d’espais públics amb terrasses 
de bars i restaurants, que estan obligats a exhibir, en lloc visible des de l’exterior de 
l’establiment, una còpia de la resolució administrativa que els habilita per ocupar la via 
pública.

QUART.- ADVERTIR als titulars d’autoritzacions d’ús d’espais públics amb terrasses 
de bars i restaurants, que aquest decret restarà en vigor fins la publicació d’un nou 
decret que el derogui.

CINQUÈ.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona,  en el tauler d’anuncis, i a la pàgina Web de l’ajuntament. 

SISÈ.- TRASLLADAR aquesta resolució als interessats, al Gremi d’Hostaleria, a 
l’inspector en Cap de la Policia Local, a la Secció d’Activitats i al Servei de Comerç i 
atenció a l’Empresa. 
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