
RESOLUCIÓ 
 
 
 
Sant Celoni, 22 d’agost de 2016 
 
Identificació de l’informe 

Ampliació genèrica de l’horari de tancament de les terrasses dels establiments de 
pública concurrència dedicats a l’activitat recreativa de restauració de bar i bar 
restaurant, amb motiu de la Festa Major de setembre de 2016. 

Antecedents 
 
1. La Festa Major de Sant Celoni, se celebra cada any en honor a la patrona del 
municipi, la Mare de Déu del Puig i té lloc el cap de setmana més proper al dia 8 de 
setembre. Durant aquests dies es desenvolupen activitats lúdiques, culturals i socials, 
que principalment es duen a terme al aire lliure, en varis carrers i places del nucli urbà 
de Sant Celoni. 
 
2. Tenint en compte el caràcter tradicional i popular de la Festa Major, per tal de donar 
suport al sector hostaler i que els veïns i veïnes del municipi puguin gaudir dels serveis 
dels locals d’oci, és procedent permetre l’ampliació de l’horari de tancament de les 
terrasses amb taules i cadires, d’aquells locals que gaudeixin d’autorització per a la 
seva instal·lació. 
 
3. Les llicències atorgades per l’alcaldia concedint l’autorització per a la instal·lació de 
terrasses a les activitats de bars, bars restaurants i bars, estipulen, entre d’altres, 
l’horari general de tancament fins a la 1 h. de la matinada pels dies que són vigílies de 
festius, indicant també la possibilitat que l’Ajuntament, discrecionalment, pugui ampliar 
el referit horari en dates senyalades. En aquest cas, l’ampliació serà d’una hora més, 
per tant, fins a les 2.00 hores de la matinada, la qual cosa no contravé allò estipulat a 
la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de 
les activitats recreatives, on l’article 5 regula que les activitats de restauració de 
restaurant, bar, restaurant bar i saló de banquets, tenen com a horari general de 
tancament fins a les 2.30 hores màxim, llevat que la normativa específica o 
l’autorització corresponent estableixi un altre horari.  
 
4. Conforme l’informe tècnic favorable a l’ampliació de l’horari de tancament de les 
terrasses de les activitats de Sant Celoni, amb la corresponent llicència. 
 
Fonaments jurídics 
 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les 
activitats recreatives, així com l’Ordre 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 referida llei. 
 



L’article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que dona com a atribució de 
l’alcalde l’atorgament de llicències. 
 
Resolc: 
 
1. Durant les nits del 2 al 3, del 3 al 4 i del 4 al 5 de setembre de 2016, amb motiu de 
la celebració de la Festa Major de Sant Celoni, autoritzar a aquells establiments de 
pública concurrència dedicats a l’activitat recreativa de restauració de bar i bar 
restaurant, de Sant Celoni, que disposin de llicència municipal per a instal·lar 
terrasses, perllongar el tancament de les esmentades terrasses fins a les 2:00 hores 
de la matinada, gaudint de mitja hora més sobre l’horari de tancament, per tal de dur a 
terme el seu desallotjament, durant la qual no podran servir-se consumicions, ni 
admetre clients a la zona de terrassa. 
 
2. Fer pública aquesta resolució a través dels mitjans de difusió habituals per al 
general coneixement.  
 
Així ho resol i signa l’Alcalde en el lloc i data al començament esmentats que de tot jo 
el Secretari en dono fe. 
 
L’alcalde El secretari acctal. 
 
 
 
 
 
 
 
Francesc Deulofeu i Fontanillas Albert Puig i Tous 


