
INSTRUCCIÓ PER A L'AUTORITZACIÓ DE L'ACTIVITAT NO PERMANENT
INNÒCUA DENOMINADA HORABAUXA

1. La sol·licitud ha d'estar correctament emplenada i s'ha d'haver pagat la taxa corresponent. Si
es tracta d'una activitat permanent innòcua (aforament màxim de 100 persones a l'interior o
500 a l'exterior), la sol·licitud ha de ser presentada, com a mínim, quinze dies hàbils abans
de la data proposada per l'horabauxa. Si la sol·licitud fa esment a un aforament superior, s'ha de
presentar amb una antelació de 30 dies hàbils.

2. El promotor de l'horabauxa ha d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries.

3. L'establiment on es proposa l'activitat ha de disposar de la preceptiva llicència d'activitats o
títol habilitant que correspongui (per exemple, declaració responsable amb la documentació
adjunta preceptiva).

4. Els locals que no disposin d'ocupació de via pública només podran sol·licitar l'horabauxa a
l'interior de l'establiment, sempre que les seves característiques i la superfície del local ho
permetin. Els locals que disposin d'ocupació de via pública podran sol·licitar l'horabauxa a
l'interior de l'establiment, d'acord amb les condicions anteriors, i també a l'exterior, sense
poder autoritzar més aforament que el que permeti l'ocupació de via pública que té
concedida.

5. L'establiment on es proposa l'activitat ha de disposar d'una superfície mínima de 20 metres
quadrats d'ús públic d'interior del local.

6. En el cas que sigui necessari, el promotor de l'horabauxa s'ha de fer càrrec d'aportar els
informes sectorials que siguin preceptius (Carreteres, Costes...).

7. Es tindrà en consideració la ubicació de l'establiment per determinar la viabilitat de l'horabauxa i
en quines condicions es podrà autoritzar o no, d'acord amb els criteris de mobilitat
i seguretat que fixi la Policia Local.

8. Només s'autoritzaran, com a màxim, dos horabauxes a l'any a cada establiment. No es
comptabilitzaran els horabauxes que es puguin dur a terme durant les festes patronals del nucli
de població o de la barriada.

9. L'Ajuntament de Manacor podrà no autoritzar horabauxes que coincideixin amb actes
municipals o d'altres d'interès públic, llevat d'excepcions degudament justificades.

10. El promotor de l'horabauxa haurà de complir obligatòriament totes les condicions que imposi
el decret d'autorització de l'horabauxa.

11. Incompliments:

a) En el cas que el promotor no complexi les condicions establertes en el decret d'autorització
de l'horabauxa, l'Ajuntament de Manacor iniciarà el corresponent procediment sancionador i
no autoritzarà cap altre horabauxa en aquell establiment durant sis mesos. En el cas d'un



incompliment reiterat (més d'un incompliment en els darrers dos anys), llavors no
s'autoritzarà la celebració de cap horabauxa durant el període d'un any.

b) Si es realitza un horabauxa sense haver tramitat la preceptiva sol·licitud, l'Ajuntament de
Manacor iniciarà el corresponent procediment sancionador i no s'autoritzarà la celebració de cap
horabauxa durant el període d'un any.

12. No es podrà publicitar l'horabauxa fins que no s'hagi concedit la preceptiva autorització. Si
es donés el cas, s'aplicarà el supòsit recollit en el punt 11.a).

13. Els horabauxes s'autoritzaran, en condicions generals, en un horari que pot anar, com a
màxim, des de 17 h a 23 h. El promotor dels horabauxes es comprometrà a finalitzar l'activitat en
l'horari que marqui el decret d'autorització i a tancar el local.

14. En cap cas s'autoritzaran barres ni equips de so a l'exterior de l'establiment ni equips de so
orientats cap a l'exterior de l'establiment. L'Ajuntament de Manacor determinarà, en funció
de cada cas, la conveniència d'instal·lar banys mòbils a l'exterior de l'establiment.

15. Només s'autoritzarà la realització d'horabauxes als negocis que tinguin l'activitat de bar,
cafeteria, restaurant i activitats anàlogues.


