
INFORME-PROPOSTA que emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor
municipal  en  relació  a  la  tramitació  per  a  l'aprovació  de  l'  ORDENANÇA  MUNICIPAL
REGULADORA  DELS  HORARIS  D'OBERTURA  I  TANCAMENT  D'ESTABLIMENTS  I
ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE L'AJUNTAMENT D'INCA,   perquè
s’elevi a la decisió de la Junta de Govern Local.  

1.- L' Ajuntament d'Inca, fins a la data, ha aplicat envers a la normativa relativa  horaris d'obertura
i  tancament  dels  establiments  públics  i  recreatius  s'ha  regit,  atès  que  no  disposa  d’una
ordenança  específica  en  aquesta  matèria  per  la  Circular  3/1990  (modificada  per  la  Circular
5/1992) de Delegació de Govern a Illes Balears, tenint en compte que l ’Ordenança municipal de
Policia i Bon Govern de l’any 1992, en el seu article 15, fa una remissió expressa a la normativa
específica i sectorial en matèria d’espectables, establiments públics i activitats recreatives, i en
concret, en tot allò que fa referència al seu funcionament. 

Per altre banda i de forma supletòria s'ha de tenir en compte el previst a l’article 25 de la Llei
7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés i exercici d’activitats a les Illes
Balears. 

2.- 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 relacionats amb la seguretat ciutadana, l'ordre públic, la neteja
viària, etc. 

El fet que la vida quotidiana giri entorn de determinats usos horaris obliga a l'adaptació a aquests
amb la finalitat de salvaguardar drets constitucionals tal 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. 

Tenint en compte la important oferta de restauració i d'oci existent, l'Ajuntament entén que és
possible compaginar aquest  interès amb l'oferiment al resident la tranquil·litat  necessària.  Es
pretén així, compatibilitzar legítims drets dels ciutadans que, d'una banda, demanden el seu dret
a l'oci i esplai i, per una altra, el dret a la tranquil·litat, assossec i descans, sobretot en hores
nocturnes.

En aquest sentit, i atès la falta d'una regulació específica municipal sobre les horaris d'obertura i
tancament dels establiments púbics i activitats recreatives i tenint en compte la seva incidència dins
el municipi d'Inca, es considera necessari tramitar la present ordenança que consta de 15 articles i
un Disposició final, amb l'objectiu de fer una regulació el més específica i concreta per l'assumpte en
qüestió i evitar problemes interpretatius com, actualment, succeeix. 

3.- ATÈS el que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu
comú, en quant la norma reglamentària que ara es tramita s'ha sotmetre a consulta pública, a través
del  portal  web  de  l'Ajuntament,  per  recavar  l'opinió  dels  ciutadans  i  organitzacions  més
representatives potencialment afectades per la futura norma reglamentaria damunt el següent punts:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
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b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. 

4.- ATÈS el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim
Local i l’article 102 I 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, en relació al procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances i reglaments
municipals.

Així mateix, sense perjudici de la consulta pública esmentada, també es podrà sotmetre a audiència
als ciutadans i entitats afectades pel contingut del present reglament.  

5.- ATÈS el que disposa l’article 47.1 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, de 2
d’abril,  per  l’aprovació  inicial  de les  ordenances i  reglaments  municipals  serà  necessari  el  vot
favorable de la majoria simple del número legal de membres de la Corporació.

6.- ATÈS el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d), 25.2.d) i 47.1 de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local  de 2  d'abril  de 1985;  i  els  articles 4,  50.3,  123.1,  163 i  següents del
Reglament d'Organització, Funcionament i  Règim Jurídic de les Corporacions Locals de 28 de
novembre de 1986; el Lletrat assessor municipal que subscriu sotmet el present Informe-Proposta  
FAVORABLE  a  la  consideració  del  Regidor  de  Participació  Ciutadana  i  Festes  perquè,  si  és
procedent, s’elevi la seva aprovació a la Junta de Govern Local, òrgan competent per resoldre, la
següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer.-  INICIAR els tràmits  d'aprovació de l'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS
HORARIS  D'OBERTURA  I  TANCAMENT  D'ESTABLIMENTS  I  ESPECTACLES  PÚBLICS  I
ACTIVITATS RECREATIVES DE L'AJUNTAMENT D'INCA  . 

Segon.-  SOTMETRE a  consulta  pública  per  un  termini  de  15  dies,  mitjançant  la  pàgina  web
municipal,  la  proposta  d'  ORDENANÇA  MUNICIPAL  REGULADORA  DELS  HORARIS
D'OBERTURA I  TANCAMENT D'ESTABLIMENTS I  ESPECTACLES PÚBLICS  I  ACTIVITATS
RECREATIVES DE L'AJUNTAMENT D'INCA, als efectes de que el ciutadans i organitzacions més
representatives puguin expressar la seva opinió per dur a terme l'aprovació del reglament esmentat. 

Inca, 4 de desembre de 2017 

El Lletrat assessor municipal 
Carlos Mena Ribas

CONFORME amb aquest informe per resoldre en forma de proposta de resolució i que s’elevi a la
decisió de la Junta de Govern Local, a la primera sessió que tingui lloc.

Inca, 4 de desembre de 2017 

El batle-president,
Virgilio Moreno Sarrió
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