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Decret
de regulació dels horaris
de tancament i obertura
de les discoteques, pubs i
sales de festes
Vist el Decret dels Veguers de 12 de
desembre de 1990 que establia els horaris de tancament i obertura de les discoteques, pubs i sales de festes,
Atesa la conveniència actual de regular els horaris dels esmentats locals per
garantir un equilibri entre l’ordre públic
i les hores d’oci nocturn, i el legítim
descans dels ciutadans.
El Govern, en data 16 de desembre
del 2009,

Decreta
Article 1
Les discoteques, pubs i sales de festes han de tancar com a màxim a les
3.00 hores de la matinada, excepte els

4840

Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

divendres, dissabtes i vigílies de dies
festius en els quals l’hora màxima de
tancament és les 4.00 hores del matí.
Article 2
En ocasió de les revetlles tradicionals
de sant Joan i sant Pere, nits de Nadal i
Cap d’Any, diumenge, dilluns i dimarts
de Carnaval i Festa Major de cada vila o
poble, l’hora màxima de tancament és a
les 5.00 hores del matí següent.
Article 3
A partir de les hores fixades ha de
restablir-se la il·luminació normal i no
poden realitzar-se les activitats pròpies
dels respectius establiments i, després de
transcorreguts trenta minuts, els locals
han de quedar definitivament tancats i
sense cap persona al seu interior fora
del personal que hi treballi.
Article 4
Als locals no hi és permesa l’entrada
de menors de 16 anys. Aquesta darrera
interdicció s’ha de recordar en un cartell
fixat en lloc visible prop de l’entrada de
l’establiment.
Article 5
Cap dels locals esmentats pot obrir
abans que hagin transcorregut 13 hores
del seu tancament, que en el cas dels
caps de setmana i de les festes assenyalades a l’article 2, són de 12 i 11 hores
respectivament.
Article 6
Les discoteques, pubs i sales de festa
a què es refereix el present decret són
exclusivament els locals que tinguin reconeguda administrativament la respectiva naturalesa o qualificació.

Disposició derogatòria
Queda derogat el Decret dels Veguers
de 12 de desembre de 1990 pel que fa
exclusivament als horaris de tancament
i obertura, així com les disposicions
d’igual rang o inferior que s’oposin a
aquest decret que entra en vigor el dia
següent de la seva publicació al Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 16 de desembre del
2009
Jaume Bartumeu Cassany
Cap de Govern
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