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DECRET.- Vilafranca del Penedès, 19 d'abril de 2016

Atenent a l'Ordre de la Generalitat de Catalunya INT/358/2011 de 19 de desembre,
publicada en el DOGC de 22-12-2011, 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 regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives i
al seu Reglament, aquesta Alcaldia, per la facultat que li atorga la referida Ordre, ha dictat
diferents decrets establint algunes reduccions en quant als horaris establerts i
posteriorment es van disposar modificacions puntuals atenent a la variació de l'activitat
segons l'estacionalitat de l'any, essent el darrer el dictat en data 28 de novembre de 2014.

Es valora adequadament la regulació establerta fins a la data pel Decret d'Alcaldia de data
28 de novembre de 2014, considerant necessari una petita readaptació als usos i costums
ciutadans i la tipologia dels establiments als que afecta. Per aquest motiu es modifica els
apartats lr. i 7è de la normativa reguladora dels horaris dels establiments oberts al públic,
dels espectacles públics i de les activitats recreatives, aprovant la totalitat de la resolució
reguladora per tal de mantenir en una sola resolució la totalitat dels supòsits regulats

Per tot això

RESOLC,

Que els horaris de funcionament dels establiments i activitats que s'indiquen, aplicats a
Vilafranca del Penedès, des del dia 20 d'abril de 2016, són els següents:

1) Establiments de restauració de classe B (bar, restaurant i restaurant bar)

Pel que fa als establiments de restauració, poden obrir a partir de les 6.00 hores, i l'horari
màxim de tancament s'estableix en les 1.00 hores, horari que es pot ampliar trenta minuts
(fins a les 1.30 hores) la nit del divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la
matinada del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la matinada dels festius.

En el cas d'establiments de les rambles de Sant Francesc i Nostra Senyora i els ubicats en
polígons industrials, l'horari màxim serà a les 2.00 hores, ampliable trenta minuts la
matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília
dels festius a la matinada dels festius, durant tot l'any, sense que s'apliquin per tant les
normes especials de l'apartat 10.

En el cas dels establiments ubicats a la plaça Sant Joan l'horari màxim de tancament la nit
del divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la
nit de la vigília dels festius a la matinada dels festius serà fins les 2: 30 hores.

Per excepció, per tal d'evitar problemes de civisme i per garantir el dret al descans del
veïnat, i quant als establiments de classe B situats a la plaça de Manuel Milà i Fontanals, al
carrer Montserrat (tram entre carrer Orient i plaça Milà i Fontanals), i als carrers Puigmoltó i
Pines (sempre i només a menys de seixanta-cinc metres de la intersecció entre ambdós
carrers), l'horari màxim de tancament durant tot l'any serà a les 01.00 hores, amb
l'ampliació de trenta minuts la nit del divendres al dissabte, la nit del dissabte al diumenge i
la nit de la vigília dels festius.

2) Establiments d'activitats musicals de classe C (bar musical, discoteca altres, en
locals tancats i insonoritzats)
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Els bars musicals poden obrir a partir de les 12.00 hores, i l'horari màxim de tancament és
fins a les 2.30 hores. Es pot perllongar el tancament trenta minuts (fins a les 3.00 hores) la
nit del divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i
la nit de la vigília dels festius a la matinada dels festius.

Les discoteques i sales de ball poden obrir a partir de les 17.00 hores, i l'horari màxim de
tancament durant tot l'any serà fins a les 5.00 hores. Es pot perllongar el tancament
seixanta minuts (fins a les 6.00) la nit del divendres a la matinada del dissabte, la nit del
dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la matinada dels
festius.

Les sales de festes amb o sense espectacle poden obrir a partir de les 17.00 hores, i l'horari
màxim de tancament durant tot l'any serà fins a les 4.00 hores. Es pot perllongar el
tancament seixanta minuts (fins a les 5.00) la nit del divendres a la matinada del dissabte,
la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la matinada
dels festius.

3) Discoteques de joventut

Poden obrir a partir de les 17.00 hores, i l'horari màxim de tancament serà fins a les 22.00
hores.

4) Establiments de joc de classe A (salons de joc, recreatius i esportius)

Els establiments de classe A poden obrir a partir de les 6.00 hores, i l'horari màxim de
tancament serà fins a les 2.00 hores. Es pot perllongar el tancament trenta minuts la nit del
divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit
de la vigília dels festius a la matinada dels festius.

5) Establiments d'exhibició o d'espectacles de classe F (cinemes, teatres, auditoris,
sales de concert, circs i anàlegs)

Poden obrir a partir de les 6.00 hores, i l'horari màxim de tancament serà fins a l' 1.30
hores. Es pot perllongar el tancament seixanta minuts (fins a les 2.30 hores) la nit del
divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit
de la vigília dels festius a la matinada dels festius.

6) Establiments d'activitats esportives de classe E (estadi, pavelló, centres de
gimnàstica, aeròbic o espais similars)

Poden obrir a partir de les 6.00 hores, i l'horari màxim de tancament serà fins a les 0.30
hores.

7) Terrasses de bars i restaurants i altres locals

- Les terrasses interiors i privades de bars, restaurants i altres locals, que estiguin
descobertes o que estiguin cobertes amb veles o altres elements no insonoritzats, hauran
de tancar a les 0.00 hores, tots els dies de la setmana.

- Les terrasses a la via pública tindran el seu horari límit de tancament a les 0.30 hores
(1.30 hores en el cas de les terrasses de les rambles de Sant Francesc i de Nostra Senyora i
les ubicades en polígons industrials), i a la 1.30 hores la nit del divendres a la matinada del
dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la
matinada dels festius (2.30 hores per a les terrasses de les rambles de Sant Francesc i
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Nostra Senyora i les ubicades en polígons industrials fina a les 2,00 hores per a les
terrasses ubicades a la plaça San Joan ).

Tanmateix, les terrasses d'establiments situades en carrers i vies públiques, (excepte
places), que pertanyen a illes de vianants, amb la senyalització corresponent, hauran de
tancar com a màxim a les 00:00 hores (00.30 la nit del divendres a la matinada del
dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la
matinada dels festius).

8) Espectacles i activitats diverses a l'aire lliure en recintes privats i autoritzats

Caldrà atendre el contingut de l'autorització, però amb caràcter general l'horari límit de
tancament s'estableix en la 1.00 hores.

9) Espectacles i activitats que disposin de la preceptiva autorització municipal i que
tinguin lloc a les vies públiques

Caldràrespectarel contingut de l'autorització municipalespecíficaconcedidaen matèria d'horaris.

Amb caràcter general no es concediran llicències municipals per a realitzar activitats
organitzades festives, lúdiques o altres de pública concurrència a les vies públiques de
Vilafranca del Penedès, en zones habitades o properes a edificis d'ús residencial, si finalitzen
més enllà de les 00.00 hores els dies laborables, o de la 1.00 hores durant les matinades
dels dissabtes, diumenges o festius. Aquestes activitats a la via pública, més enllà dels
horaris esmentats, resten expressament prohibides.

,S'exceptuen d'aquesta limitació les celebracions populars tradicionals, entenent-se com a
tals els actes de la Festa Major, les festes dels barris que anualment organitzen les
associacions de veïns, la revetlla de Sant Joan i el carnaval o altres similars, actes tots ells
que no han de finalitzar més tard de les 2.30 hores. Qualsevol altre supòsit haurà de ser
analitzat i autoritzat, amb caràcter excepcional, per la Junta de Govern Local.

10) Ampliacions d'horaris en períodes especials per als locals dels apartats 1) i 2)
anteriors, de forma acumulativa respecte dels horaris generals.

Normes especials:
-Per a la nit de Cap d'Any, s'amplien els horaris en seixanta minuts (noranta minuts en
discoteques, sales de ball i sales de festes).

-S'amplien els horaris en trenta minuts (quaranta-cinc minuts en discoteques i sales de
festes i assimilades, i seixanta minuts en el cas d'establiments de classe B com bars i
restaurants) per Setmana Santa (de dijous a dilluns), de dijous a dimarts de Carnestoltes,
del 21 de desembre al 6 de gener (llevat la nit de Cap d'Any), Festa Major (30 i 31 d'agost o
dies substitutius) i de 1'1de juny al 15 de setembre.

Les dues normes especials anteriors no s'aplicaran als establiments situats a les vies
públiques properes a la PI. Milà i Fontanals, de conformitat amb el que determina el 3er.
Paràgraf de l'apartat 1 d'aquest Decret.

11) Limitacions horàries especials:

S'estableixen els supòsits especials següents:

a) Quant als establiments de pública concurrència l'activitat dels quals ocasioni nivells
sonors en els habitatges o carrers de l'entorn que ultrapassin els valors màxims admissibles
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d'acord amb l'Ordenança municipal sobre el soroll i les vibracions, sens perjudici de les
sancions aplicables i sempre que aquesta circumstància hagi estat comprovada almenys en
tres ocasions en un període d'un any, pOdrà acordar-se que el seu horari màxim de
tancament resti fixat en les 0.30 hores en general, i en les 1.00 hores la nit del divendres a
la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília
dels festius a la matinada dels festius. La mesura de restricció tindrà una vigència mínima
d'un any, només podrà aixecar-se passat aquest període si s'acredita que s'han adoptat les
mesures d'insonorització adients, i no tindrà caràcter sancionador, per la qual cosa pOdrà
adoptar-se sense cap més altre requisit que l'audiència prèvia.

b) Pel que fa als establiments de classe B.2 (bar) la instal.lació dels quals en contigüitat
amb l'habitatge s'hagi autoritzat excepcionalment d'acord amb l'Ordenança municipal
reguladora dels establiments de pública concurrència, el seu horari màxim de tancament
s'estableix de forma permanent en les 0.30, i en la 1.00 hores la nit del divendres a la
matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília
dels festius a la matinada dels festius.
12) Els establiments, recintes i instal.lacions esmentats en aquest decret han de col.locar en
els seus accessos, visible des de l'exterior, un rètol en el que s'indiqui l'horari
d'obertura i tancament del local, d'acord amb el Reglament d'espectacles.

13) En tot allò no previst en els apartats anteriors, regirà l'Ordre INT/3S8/2011, de 19 de
desembre, i la resta de la normativa general aplicable.

14) Queden derogats els decrets d'alcaldia de dates 8-04-2014 i 28-11-2014 en matèria
d'horaris màxims dels establiments de pública concurrència.

1 Es ublicarà aquest decret en el Butlletí Oficial de la província, i s'informarà del seu
ntingJ a les persones titulars d'establiments i a la ciutadania en general. També es

Clonarà asilat del decret a la Policia Local, als altres cossos de seguretat desplegats a
Vilafranc , a la Direcció General del Joc i d'Espectacles de la Generalitat de Catalunya i a la
Delegaci Territorial del Govern".

Pere R gull i Riba

L'alcalde
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