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Concello de Outes

RESOLUCIÓN ALCALDÍA
D. Manuel González López, alcalde do Concello de Outes (A Coruña);
Dende o Concello preténdese estimular a reactivación dos negocios de hostalaría e
volta á dinamización da actividade social e con dita finalidade preténdese ampliar, nunha data

Pola Orde de 23 de outubro de 2020 da Vicepresidencia primeira e Consellería de
Presidencia,

xustiza

e

turismo,

determínase

o

horario

de

apertura

e

peche

dos

establecementos públicos abertos ao público e de inicio e finalización dos espectáculos
públicos das actividades recreativas. No artigo 9 nos seus apartados 1, 3 e 4 dispón que “1. Ao
ampliar para todo o seu termo municipal ou para zonas concretas deste os horarios xerais de
peche dos establecementos abertos ao público, así como de finalización dos espectáculos
públicos e das actividades recreativas, durante a celebración das festas e verbenas populares,
do Entroido, da Semana Santa e do Nadal, facendo compatible, en todo caso, o seu
desenvolvemento coa aplicación das normas vixentes en materia de contaminación acústica.

DECRETO

(...)
3. Para os efectos desta orde, entenderase por Entroido o período comprendido entre o Xoves
de Entroido e o Mércores de Cinza, ambos incluídos, por Semana Santa o período comprendido
entre o Domingo de Ramos e o Domingo de Resurrección, ambos incluídos, e por Nadal o
período comprendido entre o 22 de decembro e o 6 de xaneiro, ambos incluídos.
4. En tódolos supostos anteriores, as ampliacións de horario non poderán superar, en ningún
caso, en 2 horas os horarios xerais de peche dos establecementos abertos ao público, dos
espectáculos públicos e das actividades recreativas”.
A competencia para a ampliación de horarios corresponde ó Alcalde en virtude do
disposto no artigo 21.1.s) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local
(LRBRL).
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abeiro do disposto no artigo 5.f) da Lei 10/2017, do 27 de decembro, os concellos poderán
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determinada, o horario máximo de peche dos establecementos adicados a dita actividade.

Concello de Outes
Polo exposto, de conformidade co sinalado na citada Orde e no artigo 21.1.s) LRBRL,
RESOLVO
PRIMEIRO.- Ampliar os horarios, en todo o termo municipal, en dúas horas ao horario
xeral nas festas patronais, dende o venres 22 ata o luns 25 de xullo de 2022.
SEGUNDO.- Os establecementos comprendidos no ámbito de aplicación da ampliación
municipal para actividade de hostalaría, sempre que non se produza alteración nas condicións
da mesma. A prolongación do horario permitido de peche debe respectar, en todo caso, as
condicións de funcionamento dos establecementos destinatarios da mesma legalmente

TERCEIRO.- De acordo co establecido no artigo 3.4 da citada Orde, aqueles
establecementos que decidan aplicar o horario especial de peche no período mencionado,
deberán ter en conta que entre o peche e a apertura dos establecementos sempre deberá
transcorrer o período mínimo obrigatorio de 4 horas.

DECRETO

establecidas, tanto na normativa aplicable coma nas correspondentes licencias de apertura.
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de horario con motivo da celebración das citadas festas son aqueles que conten con licencia

O Alcalde,

A secretaria,

D. Manuel González López

Dª. Minia Astray Barca
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Outes, na data que figura na marxe;

