Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència
pública de Barcelona
Acord del Consell Plenari de 11-4-2003

Text consolidat. Inclou les modificacions posteriors

TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article 1. Objecte
1. Aquesta Ordenança municipal regula l'ordenació i la intervenció municipal de les activitats i els establiments
subjectes a la legislació en matèria de policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics,
així com les altres activitats i establiments de pública concurrència que s'hi inclouen.
2. Aquesta Ordenança també contempla, amb caràcter general, el contingut dels Plans especials d'usos que
comportin l'exercici d'activitats en establiments de concurrència pública.
Article 2. Classificació en funció de l'objecte
1. Els establiments de concurrència pública, regulats per aquesta Ordenança poden tenir per objecte la realització
de les activitats recreatives i els espectacles que, d'acord amb el Catàleg aprovat pel Decret 239/1999 i l'Annex
II.2 de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de l'Administració (en endavant, OMAIA),
figuren a l'Annex I de la present Ordenança, i això amb independència de la seva denominació comercial.
2. Segons les característiques de l'activitat o establiment, la classificació en funció de l'objecte pot incloure també
referències a les altres dues classificacions contemplades en els articles següents.
Article 3. Classificació en funció de la tipologia de l'establiment
Els espectacles i activitats recreatives regulats en aquesta Ordenança poden realitzar-se en els següents tipus
d'establiments de concurrència pública:
* Tipus I: establiments estables en una edificació completament tancada.
* Tipus II: establiments estables en un recinte tancat a l'aire lliure.
* Tipus III: estructures desmuntables, amb caràcter itinerant o sense.
* Tipus IV: establiments i/o manifestacions recreatives en recintes de gran magnitud, en espais oberts o a la via
pública.
* Tipus V: establiments en edificis, recintes o entorns de remarcable valor arquitectònic, històric o cultural.
Article 4. Classificació en funció del caràcter fix, eventual o extraordinari
1. Els espectacles i les activitats recreatives exercides en els establiments de concurrència pública que regula
aquesta Ordenança poden ser de caràcter fix, eventual o extraordinari.
2. Tenen la consideració d'espectacles o activitats recreatives de caràcter fix aquells que s'exerceixen de manera
permanent.
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3. Tenen la consideració d'espectacles o activitats recreatives de caràcter eventual aquells que s'exerceixen
durant un període determinat de temps.
4. Tenen la consideració d'espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari les que es duen a terme
de forma esporàdica o puntual.
Article 5. Llicència municipal
1. En els termes regulats per aquesta Ordenança, les activitats i els establiments de concurrència pública resten
subjectes al previ atorgament per l'Ajuntament de la corresponent llicència municipal.
2. La llicència municipal de les activitats i dels establiments de pública concurrència es regeix tant per les
prescripcions de la present Ordenança, com per les de l'ordenament regulador de la intervenció integral de
l'Administració ambiental i, en particular, de l'OMAIA, i el seu atorgament integra els efectes que són propis de la
llicència municipal ambiental o de la llicència municipal d'obertura d'establiment.
Article 6. Registre d'empreses i empresaris d'establiments de concurrència pública
1. Es crea el Registre Municipal d'Empreses i d'Establiments d'Espectacles i Activitats Recreatives.
2. A més a més dels establiments de concurrència pública que hagin obtingut la corresponent llicència municipal,
també s'han d'inscriure en el Registre Municipal d'Empreses i d'Establiments d'Espectacles i Activitats Recreatives
les persones físiques i jurídiques que pretenguin organitzar espectacles i activitats recreatives, les quals han de
comunicar a l'Ajuntament el seu nom o la seva denominació i el de les persones físiques que actuaran com a
representants davant de l'Administració. Les persones jurídiques han d'acreditar la seva legal constitució.
TÍTOL I
Intervenció administrativa dels establiments de concurrència pública
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 7. Llicència municipal d'activitats i d'establiments de concurrència pública
1. L'exercici de les activitats de caràcter fix i eventual i, en el seu cas, les de caràcter extraordinari, està subjecte
a l'obtenció prèvia de la llicència municipal que es regula en el present Títol.
2. La llicència municipal ha d'expressar el nom del seu titular, la classificació de l'activitat o establiment en funció
del seu objecte, del seu caràcter fix, eventual o, en el seu cas, extraordinari, i de la tipologia de l'establiment, de
conformitat amb allò que estipulen al respecte els articles 2 a 4 i l'Annex 1 de la present Ordenança. Així mateix,
la llicència ha de contenir les condicions a les que et sotmet la llicència i l'aforament màxim autoritzat a
l'establiment.
3. Per exercir en un mateix establiment de concurrència pública més d'una activitat, sempre i quan siguin
activitats compatibles físicament, tècnica i legal, es farà constar en la llicència municipal única cada una de les
activitats proposades amb especificació de l'activitat principal.
4. Si l'establiment, l'estructura o el recinte disposa d'espais independents d'ús diferenciat, la llicència expressarà
l'aforament de cadascun d'ells i l'activitat que s'hi desenvolupa.
5. En els establiments que es dediquen a diverses activitats s'exigirà el compliment de les condicions específiques
de cadascuna d'elles, i limitacions d'aquella activitat que comporti major perillositat i molèstia.
6. Quan la realització de l'espectacle o de l'activitat recreativa requereixi l'ocupació de la via pública o d'altres
espais d'ús i domini públic municipal caldrà obtenir, addicionalment, la llicència que correspongui de conformitat
amb les prescripcions de l'Ordenança Municipal sobre l'Ús de les Vies i dels Espais Públics.
7. Les modificacions a realitzar en les activitats i els establiments que compten amb la corresponent llicència
estan subjectes a les prescripcions contemplades a l'article 21 d'aquesta Ordenança.
Article 8. La llicència municipal d'activitats i d'establiments de concurrència pública i l'OMAIA
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1. A més a més de les condicions establertes per la present Ordenança, l'atorgament de la llicència municipal
d'activitats i d'establiments de concurrència pública, està sotmès al compliment de les condicions establertes per
l'OMAIA.
2. Els espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari realitzats amb motiu de la celebració de festes
o revetlles populars només requeriran l'obtenció d'autorització específica de l'Ajuntament.
3. D'acord amb els Annexos II.2 i III.1 de l'OMAIA, estan subjectes al compliment de les condicions pròpies de la
llicència municipal ambiental totes les activitats incloses en l'Annex I d'aquesta Ordenança, llevat les de
restauració (2.3), que estan subjectes al règim de llicència municipal d'obertura d'establiment.
4. Els centres de culte estan subjectes al règim de llicència d'obres i de canvi d'ús, i de comunicació prèvia de la
primera utilització, amb certificació, que es contempla a la Disposició Addicional Segona d'aquesta Ordenança.
Ap. 3 incís final corregit per Anunci de 29 juliol 2003 .
CAPÍTOL II
Procediment de la llicència municipal
Article 9. Sol·licitud
1. La sol·licitud de la llicència municipal d'activitat i d'establiment de concurrència pública de caràcter fix i sens
perjudici de la documentació que exigeixi la normativa especial que pugui ser d'aplicació, ha d'anar
acompanyada, per triplicat, dels documents següents:
a) Dispositiu de seguretat previst, amb indicació, si és el cas, del nombre de vigilants, del personal propi del local
amb funcions d'autoprotecció, evacuació i seguretat, responsabilitats, horaris, distribució i tasques encomandes.
b) Minuta o projecte de contracte amb empresa de seguretat privada, si és el cas
c) Dispositiu sanitari previst, amb indicació del nombre d'unitat, horari i distribució, de conformitat amb allò que
disposi per mitjà de Decret d'Alcaldia.
d) Minuta o projecte de contracte d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc, d'acord amb les
quanties que s'establiran per Decret d'Alcaldia.
e) En el cas d'atraccions de fira caldrà aportar el corresponent certificat d'homologació actualitzat.
f) Quan s'utilitzi material pirotècnic, cal especificar les quantitats i els tipus de productes.
g) Previsió del trànsit que l'activitat pot generar.
4. Quan l'activitat estigui inclosa en l'Annex II.2 de l'OMAIA, la sol·licitud ha d'acompanyar, a més a més, la
documentació exigida pels articles 36 i següents de la referida Ordenança municipal que siguin d'aplicació a
l'activitat de la que es tracti, més d'aquells altres documents que pugui exigir la normativa específica de
l'activitat.
5. En el cas dels establiments de restauració (2.3), inclosos en l'Annex III.1 de l'OMAIA, cal aportar els
documents que s'indiquen a l'article 20 de la referida Ordenança municipal.
6. A més a més i d'acord amb allò que s'estipula per a les activitats i establiments inclosos en els Annexos II i
III.1 de l'OMAIA, cal acompanyar a la sol·licitud l'estudi d'impacte acústic que exigeix l'article 18 de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, amb el contingut mínim que per aquests
estudis estableix l'Annex 10 de la referida Llei.
7. La sol·licitud de la llicència municipal d'activitats i establiments de concurrència pública inclosos a l'Annex II.2
de l'OMAIA està subjecta a la prèvia obtenció de certificació de compatibilitat urbanística, lliurada d'acord amb
allò que estipulen al respecte els articles 33 i següents de la referida Ordenança municipal.
8. Les prescripcions d'aquest article s'aplicaran a les activitats eventuals i extraordinàries d'acord amb allò que es
preveu a la Disposició Addicional Quarta d'aquesta Ordenança i de l'ordenament sectorial que els sigui d'aplicació.
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Article 10. Projecte tècnic
1. A més a més de complimentar els requeriments de la normativa específica de l'activitat, el projecte tècnic s'ha
d'ajustar a les prescripcions que exigeixen els articles 19 o 37 de l'OMAIA segons que es tracti d'establiments
sotmesos a llicència d'obertura d'establiment o a llicència ambiental.
2. El projecte tècnic dels establiments sotmesos a llicència ambiental ha de contenir, com a mínim, les dades
generals, les dades sobre emissions a l'atmosfera, sobre generació i gestió de residus i sobre anàlisi de riscos que
prescriuen els articles 38 i 39 de l'OMAIA i, en el seu cas i quant a prevenció d'incendis, la documentació exigida
per l'article 43 de l'Ordenança esmentada.
3. En el cas dels establiments de restauració, subjectes a llicència municipal d'obertura, el projecte tècnic posarà
especial atenció en el compliment de les prescripcions de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà sobre
gestió de la fracció orgànica dels residus generats per aquest establiments i, en particular, han de preveure que
l'establiment disposarà de l'espai tancat que, per al dipòsit dels residus orgànics, exigeix l'article 170 de la
referida Ordenança.
Article 11. Informació veïnal i informació pública
El procediment d'atorgament de llicències està subjecte als tràmits d'informació veïnal i d'informació pública,
practicats de conformitat amb allò que disposen els arts. 23 i 50 de l'OMAIA.
Article 12. Informes municipals
A més del que demana la OMAIA quan es prevegi que l'activitat pot generar una afluència de trànsit superior a
l'ordinària a la zona, caldrà que els serveis de circulació emetin el corresponent informe al respecte.
Article 13. Informe de l'Administració de la Generalitat
La resolució sobre les llicències municipals dels establiments que, de conformitat amb allò que preveu l'article 4.9
de la Llei 10/1990, està subjecta a informe de l'Administració de la Generalitat, s'ajustarà a allò que disposi el
desplegament de l'esmentada Llei, ja sigui amb caràcter general o bé particular envers a Barcelona.
Article 14. Resolució i terminis
1. Els terminis i les condicions de resolució del procediment seran contemplats pels articles 27 o 57 de l'OMAIA,
segons que la llicència municipal d'activitat o d'establiment de concurrència pública hagi de complir els
requeriments propis de llicència d'obertura d'establiment o de la llicència ambiental.
2. La resolució d'atorgament o denegació de la llicència municipal de les activitats o dels establiments de
concurrència pública inclosos en l'Annex II.2 de l'OMAIA s'ha de dictar i notificar al sol·licitant en el termini de
quatre mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
3. La resolució única d'atorgament o denegació la llicència municipal de les activitats o dels establiments de
concurrència pública inclosos en l'Annex III.1 de l'OMAIA s'ha de dictar i notificar al sol·licitant en el termini de
tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
4. El termini serà de sis mesos per a la resolució del procediments relatius a les sol·licituds de llicència municipals
relatives a establiments als que es refereix l'article 5.3 de la Llei 10/1990, de Valor Arquitectònic Remarcable en
què tradicionalment s'hi han efectuat espectacles o activitats recreatives encara que no compleixin totes les
condicions reglamentàries.
5. Excepcionalment, en atenció a la complexitat de l'expedient, al nombre de sol·licituds o de persones afectades
i per mitjà de resolució motivada i notificada als interessat, l'Ajuntament pot prorrogar els terminis contemplats
en els paràgrafs anteriors per un període no superior a l'establert amb caràcter ordinari
6. Transcorregut el termini fixat per resoldre el procediment sense que s'hagi notificat la resolució al sol·licitant, i
llevat que l'Ajuntament hagués intentat la notificació, la llicència municipal s'entendrà atorgada per silenci
administratiu positiu. Tanmateix, si l'atorgament comportés la transferència al sol·licitant, o a tercers, de
facultats relatives al domini públic o al servei públic, la llicència s'entendran desestimades per silenci
administratiu negatiu.
Article 15. Contingut de la llicència
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El contingut de la llicència municipal d'activitat i d'establiment de concurrència pública serà, com a mínim, el que
preveuen els paràgrafs 3, 4, 5 i 6 de l'article 7 de la present Ordenança, i els articles 28 i 58 de l'OMAIA.
Article 16. Llicència d'obres
1. La sol·licitud, la tramitació i la resolució de la llicència municipal d'activitat i d'establiment de concurrència
pública podran ser simultànies amb les de la llicència d'obres, de conformitat amb allò que preveuen els articles
19.2, 61, 62 i 63 de l'OMAIA.
2. Tanmateix, l'eventual obtenció per silenci positiu de la llicència municipal d'activitat i d'establiment de
concurrència pública no tindrà cap efecte sobre la llicència d'obres.
Article 17. Llicències de l'Administració de la Generalitat
1. Les llicències municipals d'activitats i d'establiments de concurrència pública que es regulen en la present
Ordenança i en l'OMAIA són independents de l'obtenció d'altres llicències de l'Administració de la Generalitat o,
en el seu cas, d'altres Administracions, exigides per la normativa específica que resulti d'aplicació.
2. La disposició, en el seu cas, d'aquestes altres llicències no municipals serà un requisit imprescindible per a
l'inici de l'activitat de l'establiment de concurrència pública.
3. En tot cas, la llicència de l'Administració de la Generalitat és exigible, d'acord amb la reglamentació que els
regula, als establiments destinats a la pràctica del joc de la plena o bingo (2.4.1.2), als casinos de joc (2.4.1.3) i
a la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar.
Article 18. Autorització d'espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari i de festes populars
1. De conformitat amb allò que estableix l'article 2.4 del Catàleg d'Espectacles i Activitats Recreatives, aprovat
pel Decret 239/1999, de 31 d'agost, també resta subjecta a autorització de l'Administració de la Generalitat la
realització dels espectacles i les activitats recreatives de caràcter extraordinari definits a l'article 4.4 d'aquesta
Ordenança.
2. No és exigible l'autorització de la Generalitat quan aquests tipus d'espectacles o activitats siguin organitzats
pel propi Ajuntament en establiments o espais de titularitat o domini públic municipal, ni quan es duguin a terme
amb motiu de la celebració de festes i revetlles populars d'autorització municipal.
CAPÍTOL III
Inici de l'activitat i incidències posteriors
Article 19. Control inicial i inici de l'activitat
1. Un cop obtinguda la llicència municipal i executat el projecte, l'inici de l'activitat en l'establiment de
concurrència pública està sotmès al control inicial, al lliurament de les certificacions tècniques i a la presentació a
l'Ajuntament de la documentació que regulen els articles 74 a 77 de l'OMAIA.
2. Als documents que, d'acord amb els preceptes esmentats s'han presentar a l'Ajuntament com a condició
prèvia per a l'inici de l'activitat, cal afegir-hi els següents:
a) El nom de les persones físiques representants de l'empresari o de l'empresa que organitzarà o explotarà els
espectacles o les activitats recreatives en el establiment de concurrència pública autoritzat, acreditant la seva
inscripció en el Registre regulat a l'article 6 de la present Ordenança.
b) Document que acrediti la formalització de contracte amb l'empresa de seguretat privada, si s'escau.
c) Document que acrediti que es té concertat un contracte d'assegurança que cobreixi el risc de responsabilitat
civil.
d) Quan sigui exigible, document que acrediti l'obtenció de la llicència de l'Administració de la Generalitat a la
que es refereix l'article 17 de la present Ordenança.
e) Pla d'autoprotecció, si s'escau.
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f) Quan s'utilitzi material pirotècnic, cal expressar les quantitats i els tipus de productes.
Ap. 2 e) corregit per Anunci de 29 juliol 2003 .
Article 20. Controls periòdics i revisions
El control periòdic de les activitats i els establiments de concurrència pública, així com la revisió de les seves
llicències municipals es realitzarà de conformitat amb allò que disposa al respecte el Títol III de l'OMAIA.
Article 21. Modificacions de l'establiment i de l'activitat
1. Les modificacions de la classe d'espectacle o d'activitat recreativa o de les seves instal·lacions, ja sigui per
transformació, adaptació i reforma, ampliació o reducció o bé per canvi d'emplaçament, també està sotmesa a la
prèvia obtenció de llicència municipal quan constitueixin canvis substancials, d'acord amb allò que l'OMAIA
preveu a aquests efectes.
2. En tot cas i en relació a aquelles llicències, previstes a l'art. 7.3 d'aquesta Ordenança, que emparen l'exercici
de diferents activitats en un mateix establiment, constituirà canvi substancial, subjecte a nova llicència,
l'ampliació de les activitats autoritzades o la seva substitució per altres activitats diferents.
Article 22. Canvi dels organitzadors i dels representants
1. El canvi, amb caràcter ordinari o bé puntual, dels organitzadors de l'espectacle o l'activitat recreativa que es
realitza a cada establiment i/o dels seus representants davant l'Administració ha de ser degudament comunicat a
l'Ajuntament.
2. El deure de comunicació establert en el paràgraf anterior abasta tant els que deixen de ser organitzadors i
representants com a aquells que assumeixen de nou aquestes funcions.
Article 23. Transmissió de llicències municipals
1. La llicència municipal d'activitat i d'establiment de concurrència pública és transferible, amb comunicació
prèvia a l'Ajuntament en la qual s'acrediti la subrogació del nou titular.
2. Transcorregut el termini d'un mes a comptar des de la data de comunicació sense que l'Administració
municipal no hagi notificat la improcedència de la transmissió, aquesta es considerarà plenament eficaç, sempre
que el nou titular acrediti el compliment dels requisits que contempla l'article 19.2 de la present Ordenança.
3. Si es produeix la transmissió sense efectuar la corresponent comunicació a l'Ajuntament o sense donar
compliment als requisits als que al·ludeix el paràgraf anterior, tant l'antic com el nou titular queden subjectes de
forma solidària a totes les responsabilitats i les obligacions derivades de la llicència municipal.
TÍTOL II
Condicions dels establiments de concurrència pública
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 24. Protecció contra incendis
En matèria de prevenció contra incendis, el establiments de concurrència pública han de complir les prescripcions
establertes per la normativa vigent.
Article 25. Contigüitat amb els habitatges i distància entre establiments
1. Als efectes d'allò que disposa aquestes Ordenança i les altres normes que siguin d'aplicació, s'entén que hi ha
contigüitat d'un establiment de concurrència pública amb un habitatge quan l'establiment limita amb l'habitatge
per parets laterals, pel sostre o pel paviment.
2. Quan aquesta Ordenança, els Plans especials d'usos o qualsevol altra norma que sigui d'aplicació regulen la
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distància d'establiments de concurrència pública entre sí o entre aquests i altres establiments, aquesta distància
es fixarà mesurant la línia recta imaginària que va des de les portes d'accés principal d'un i altre establiment,
sense tenir en compte l'alçada de les edificacions, i d'acord amb el gràfic que figura a l'Annex III d'aquesta
Ordenança.
Article 26. Usos protegits
1. Les distàncies entre certs establiments de concurrència pública i altres establiments es pot establir amb la
finalitat de protegir determinats usos d'equipament.
2. A aquests efectes es consideren usos protegits els establiments, locals, recintes o edificis següents:
a) Els centres docents en els que s'imparteixin ensenyaments del règim general del sistema educatiu, en
qualsevol dels seus nivells i cicles.
b) Les seus del Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat, de l'Ajuntament i dels seus Consells de
Districte, de la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya).
c) Els hospitals i clíniques amb internament i residències assistides.
3. Es consideren també com a ús protegit el sòl que estigui qualificat com d'equipament (clau 7) pel Pla General
Metropolità, o bé adquireixi aquesta qualificació per la seva modificació puntual o per l'aprovació d'altres
instruments de planejament derivat, quan l'ús previst sigui algun dels que s'enumeren en el paràgraf anterior.
Ap. 2 b) corregit per Anunci de 29 juliol 2003 .
Article 27. Horaris
1. L'Alcalde pot disposar ampliacions i reduccions de l'horari establert amb caràcter general, d'acord amb allò que
preveu l'ordenament sectorial d'aplicació.
2. A partir de l'hora límit de tancament, no es permetrà l'accés de cap usuari o consumidor, no es servirà cap
consumició, deixarà de funcionar la música, cessaran totes les activitats que s'hi estiguin realitzant i s'encendran
els llums per facilitar el desallotjament de l'establiment o recinte que ha de quedar buit de públic en el termini
màxim de vint-i-cinc minuts.
3. En cas d'incompliment d'allò que s'estipula en el paràgraf anterior, un cop transcorreguts vint-i-cinc minuts
des de l'hora límit de tancament, els agents de l'autoritat podran adoptar les mesures que calguin per impedir
l'accés de nous usuaris a l'establiment i per procedir al desallotjament del local.
Article 28. Mesura dels aforaments
1. Tots els establiments de concurrència pública han de disposar, a l'entrada del local i en lloc visible, d'un rètol o
cartell informatiu amb l'aforament màxim autoritzat.
2. Els establiments en els que s'exerceixin activitats musicals (2.2) i que disposin d'un aforament autoritzat
superior a les 150 persones, han de disposar d'un comptador de persones, situat a la zona d'entrada i en lloc
visible, que doni compte en tot moment del nombre d'ocupants del local.
3. Sens perjudici del què disposa el paràgraf anterior i en tota classe d'establiments, els agents de la Guàrdia
Urbana podem establir l'aforament efectiu en un moment determinat per mitjà dels mètodes aproximatius
tècnicament acceptats
Article 29. Responsabilitat per conductes incíviques a l'exterior dels establiments
1. De conformitat amb allò que disposa l'article 129 d) de la Carta Municipal de Barcelona, els responsables als
que es refereix l'article 75 d'aquesta Ordenança han de vetllar per a que, a la sortida dels establiments de
concurrència pública, no es produeixin conductes incíviques ni sorolls.
2. Amb la finalitat d'evitar les conductes incíviques i els sorolls als que es refereix el paràgraf anterior, els
responsables dels establiments han d'impedir que el públic i demés usuaris surtin de l'establiment amb begudes.
CAPÍTOL II
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Condicions específiques de determinades activitats i espectacles de caràcter fix en espais tancats
Article 30. Normativa específica i activitats complementaries
1. Les condicions específiques de determinades activitats regulades en el present Capítol s'estableixin sens
perjudici de les condicions que per aquests mateixos establiments de concurrència pública pugui establir la
normativa específica o el pla especial d'usos que els sigui d'aplicació.
2. En els establiments de concurrència pública regulats per aquesta Ordenança s'hi podran realitzar activitats
complementàries, regulades per altres Ordenances o normatives diferents, sempre que es compleixen les
condicions següents:
a) Disposar de la corresponent llicència municipal o, en el seu cas, haver estat objecte de la preceptiva
comunicació prèvia.
b) Estar ubicades en un espai diferenciat d'aquell en el que es realitza l'activitat principal pròpia de l'establiment.
c) En el cas d'estar situades en zones de pas, hauran de respectar les normes de seguretat relatives a
passadissos protegits, vestíbuls previs a escales o ascensors i passos d'evacuació.
d) No es poden ubicar activitats complementàries en vestíbuls d'accés a serveis sanitaris.
Article 31. Prevenció de la contaminació acústica
1. A totes les activitats i establiments subjectes a la present ordenança els són d'aplicació les prescripcions que
sobre prevenció de la contaminació acústica estableixen l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà i el Pla
Municipal de Reducció del Soroll i de Zonificació Acústica de la Ciutat, o l'instrument de planificació acústica que
el substitueixi en aplicació de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de Protecció Contra la Contaminació Acústica.
2. Són d'especial aplicació a les activitats musicals les prescripcions exigibles a les activitats de pública
concurrència, establertes als 62. i 63 de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà. En particular i en cas que,
en el seu interior, es superi el valor límit màxim de 90 dB(A), a l'entrada o entrades de l'establiment o espai cal
que hi hagi l'avís següent: «els nivells sonors en l'interior d'aquest local poden lesionar seriosament l'oïda».
L'avís ha d'ésser perfectament visible, tant per la seva dimensió com per la seva il·luminació.
SECCIÓ 1ª. ESPECTACLES
Article 32. Taquilles
Les taquilles de venda d'entrades dels establiments destinats a activitats d'exhibició i espectacle no han de ser
accessibles des de la via pública, sinó que s'han d'ubicar a l'interior de l'establiment.
Article 33. Consumició de begudes i aliments
1. A la sala destinada específicament al públic espectador de les activitats d'exhibició i espectacle (1) només es
poden consumir begudes i aliments si la seva comercialització i lliurament té lloc en un local o àmbit
funcionalment i arquitectònicament diferenciant.
2. En els autocinemes (1.1.1), espectacles taurins (1.1.5) i espectacles esportius (1.1.6 i 1.2.6) és permesa la
distribució ambulant de begudes i aliments en la pròpia sala o grades, sempre que aquesta activitat reuneixi les
condicions higiènico-sanitàries que siguin exigibles.
SECCIÓ 2ª. ACTIVITATS RECREATIVES
Subsecció 1ª. Activitats musicals
Article 33
La llicència municipal establirà les condicions particulars que es derivin de l'estudi d'impacte acústic. Les
activitats musicals hauran de disposar de les condicions tècniques adequades per tal de garantir la seguretat i la
comoditat del públic, així com per evitar la contaminació acústica i molèsties als veïns.
Tingui's en compte que en la versió oficial del BOP es publiquen dos articles numerats amb el nombre 33.
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Modificat per Acord Consell Plenari 29 febrer 2008
Article 34. Condicions d'emplaçament
1. Resta prohibida la nova instal·lació d'establiments d'activitats musicals (2.2) en les ubicacions següents:
a) En soterranis d'edificis entre mitgeres, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant d'alguna via
pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent entre la sala i el carrer.
b) En contigüitat amb habitatges, llevat dels bars musicals (2.2.1).
c) En edificis o recintes destinats als usos protegits establerts a l'article 26.2 d'aquesta Ordenança.
2. Les sales d'exhibició sexual (2.2.6), els locals on s'exerceix la prostitució (2.2.7.1 i 2.2.7.2), i les activitats
audiovisuals tipus sex-shop (2.6.2) es regiran per les seves condicions específiques d'emplaçament.
Subsecció 2ª. Sales d'exhibició sexual i locals on s'exerceix la prostitució.
Modificat per Acord Consell Plenari de 22 desembre 2003 .
Subsecció 2ª. Sales d'exhibició sexual i locals on s'exerceix la prostitució
Article 35. Requisits i condicions
Els locals on s'exerceix la prostitució (2.2.7.1 i 2.2.7.2) els seran d'aplicació les determinacions establertes pel
Decret 217/2002, d'1 d'agost o norma que el substitueixi i, en particular, els reservats annexos a la dependència
principal on es presten els serveis de naturalesa sexual han de reunir els requisits de superfície, ventilació,
calefacció, il·luminació, aïllament acústic, equipaments, mobiliari indispensable i les demés condicions que
s'indiquen en l'Annex IV d'aquesta Ordenança.
Modificat per Acord Consell Plenari de 22 desembre 2003 .
Article 36. Condicions d'emplaçament de les sales d'exhibició sexual, locals on s'exerceix la prostitució i sexshops
1.- Resta prohibida la instal·lació de sales d'exhibició sexual i de locals on s'exerceixi la prostitució (2.2.6, 2.2.7.1
i 2.2.7.2), així com d'activitats audiovisuals tipus sex-shop (2.6.2) en les ubicacions següents:
a) En els soterranis d'edificis entre mitgeres, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant del carrer,
de manera que no calgui salvar cap desnivell ni en sentit ascendent ni descendent entre l'establiment i el carrer.
b) En contigüitat amb habitatges, és a dir, quan el local limita per les parets laterals, pel sostre o pel paviment
amb un habitatge, i que no pot haver-hi accés des d'espais comuns o privatius vinculats a l'ús dels habitatges.
c) A menys de 200 metres de distància d'usos protegits conforme disposa l'article 26 d'aquesta Ordenança i, en
particular, d'altres tipus de locals de lleure o que per la seva naturalesa de la seva activitat suposin l'afluència de
menors d'edat.
d) A menys de 200 metres d'altres sales d'exhibició eròtica i de locals on s'exerceixi la prostitució, així com de
sex-shops (2.6.2.) que disposin de vint o mes monitors de reproducció vidiomagnètica en cabines individuals o
de deu o mes en cabines col·lectives.
2. En particular, els locals on s'exerceix la prostitució (2.2.7.1. i 2.2.7.2.) amb una superfície construïda de mes
de 250 m2. No es poden ubicar en edificis susceptibles d'ús d'habitatge encara que, en el moment de sol·licitud
de la llicència o d'inici de l'activitat, l'edifici estigui destinat a altres usos.
3. Els serveis de vigilàncies dels locals on s'exerceix la prostitució (2.2.7.1 i 2.2.7.2.) han de comptar, durant
l'horari de funcionament, amb un vigilant de seguretat a partir de 50 persones d'aforament.
4. Els plans especials d'usos dels Districtes d'aquesta ciutat podran adoptar previsions i prescripcions addicionals
als efectes d'assolir la localització més idònia dels establiments oberts al públic dedicats a prestació de serveis de
caràcter sexual.
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Modificat per Acord Consell Plenari de 29 maig 2009 .
Subsecció 3ª. Activitats de restauració
Article 37. Condicions d'emplaçament de bars i restaurants
1. Es prohibeix la nova instal·lació de totes les modalitats d'establiments de bar, restaurant i restaurant-bar
(2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 i 2.3.4) en soterranis d'edificis entre mitgeres, llevat que tinguin accés propi i independent a
la via pública a través d'un espai de dimensions no inferior al 10% de la superfície del local i no inferior na 10
m2, i una amplada mínima de 1'80 metres, excloent-hi la superfície destinada a l'escala, l'ull de l'escala i els
ascensors.
2. La prohibició que estableix el paràgraf anterior no és d'aplicació als bars, restaurants i restaurant-bars que,
malgrat trobar-se instal·lats en soterranis, constitueixen activitats complementàries d'altres establiments ni, en
particular, a les activitats de restauració ubicades en espais corresponents a serveis públics de transport de
viatgers.
Article 38. Condicions per a l'autorització especial de prolongació de l'horari dels bars
Per a que les diferents modalitats d'establiment de bar (2.3.1, 2.3.2.1 i 2.3.2.2) puguin obtenir una autorització
especial per continuar l'exercici de l'activitat després de l'hora de tancament establerta amb caràcter general,
amb motiu de festes, tradicionals, festes populars, revetlles o similars, hauran de complir amb les mateixes
condicions específiques i d'ubicació exigides als establiments d'activitats musicals (2.2).
Article 39. Condicions específiques dels establiments de restauració
1. Els bars de menjar ràpid (2.3.2.2) i els restaurants (2.3.3.1) i restaurants-bar (2.3.4.1), amb cuina pròpia,
han de disposar de xemeneia d'extracció de fums, bafs i olors, en aplicació de les prescripcions de l'Ordenança
General del Medi Ambient Urbà sobre conductes d'evacuació. Els bars de restauració mixta menor (2.3.2.1) amb
una potència d'escalfament màxima de 3 kW i els restaurants i restaurants-bar que exclusivament serveixen
menjars d'empreses de catering, degudament inscrites en el Registre Sanitari d'Indústries (2.3.3.2 i 2.3.4.2)
amb una potència màxima d'escalfament de 5 kW i sense potència de cocció, no cal que disposin de xemeneia,
llevat que els fums, bafs i els olors generats siguin causa de molèsties.
2. La cuina dels restaurants (2.3.3) i dels restaurants-bar (2.3.4) ha de tenir una superfície mínima de 10 m2 i ha
d'estar ubicada en un espai independent de la resta de l'establiment, amb la qual s'ha de comunicar per mitjà de
portes, sens perjudici que en el projecte tècnic es puguin justificar alternatives diferents i adequades a les
característiques de l'establiment.
3. La sala-menjador dels restaurants i del restaurants-bar (2.3.3 i 2.3.4), destinada al públic, ha de tenir una
superfície mínima de 20 m2
4. Els aliments precuinats que serveixin els establiments de restauració han de procedir d'empreses de catering o
cuina industrial degudament inscrites en el Registre Sanitari d'Indústries. Els restaurants o restaurants-bar
(2.3.3.2 i 2.3.4.2) que només serveixen menjars procedents d'empreses de catering ho hauran de fer públic per
mitjà d'un rètol visible des de l'exterior de l'establiment.
5. Els serveis sanitaris han de complir la dotació, segons superfície i aforament, que s'indica a l'Annex V
d'aquesta Ordenança.
6. Amb caràcter general, els establiments de restauració (2.3) poden disposar d'aparells de televisió i d'equips de
reproducció de música i de só d'acompanyament musical, en el ben entès que el nivell sonor i l'acondicionament
acústic interior s'ha d'ajustar a les prescripcions de l'article 63 de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà per
a les activitats de pública concurrència.
7. Amb caràcter exclusiu i complementari, els establiments de restauració (2.3) poden disposar de les terrasses i
vetlladors regulats a l'article 32 de l'Ordenança Municipal dels Usos del Paisatge Urbà o bé en espais de titularitat
privada. A més a més de les característiques establertes en el precepte esmentat i tant si es tracta d'espais
públic com privats, les terrasses i vetlladors dels establiments de restauració estan subjectes a les condicions
següents:
a) Els serveis sanitaris i de gestió de residus han de ser els que corresponguin a l'aforament de l'establiment més
el de la terrassa.
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b) L'horari de funcionament serà el que fixin els plans d'usos.
c) A les terrasses resta prohibida la instal·lació de qualsevol mena d'element acústic extern o de megafonia, així
com la realització d'actuacions en viu.
d) El mobiliari ha de ser del material menys sorollós possible.
e) A més a més de les taules i cadires, no es permet la col·locació de mobiliari auxiliar, com ara barres i
frigorífics.
f) Les terrasses s'han de mantenir en perfecte estat d'ordre i de neteja.
8. Els establiments de restauració estan autoritzats a prohibir de fumar en el seu interior, ja sigui totalment o
parcialment. En qualsevol cas, han de garantir que el sistema de ventilació compleixi les especificacions exigides
per la normativa tècnica que sigui d'aplicació i que la renovació mínima de l'aire dels locals sigui de 30 m3 d'aire
net per hora i per persona en ambients no calorosos ni contaminats per fum de tabac i de 50 m3 en els supòsits
restants.
Article 40. Gestió de residus
Tots els establiments de restauració (2.3) han de donar compliment a les prescripcions que en matèria de gestió
de residus estableix el Títol VI de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà. I, en particular, han d'observar les
condicions sanitàries de gestió i dipòsit de la fracció orgànica i del seu lliurament a la via pública, establertes pels
articles 170 i 171 de la referida Ordenança municipal.
Subsecció 4ª. Activitats de joc i atraccions
Article 41. Condicions d'emplaçament d'establiments de jocs d'atzar i jocs recreatius
1. Resta prohibida la instal·lació de les diferents modalitats d'establiments de jocs d'atzar (2.4.1), salons de joc
(2.4.1.1), bingos (2.4.1.2) i casinos de joc (2.4.1.3), i d'establiments de jocs recreatius (2.4.2), en les ubicacions
següents:
a) En els soterranis d'edificis entre mitgeres, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant del carrer,
de manera que no calgui salvar cap desnivell ni en sentit ascendent ni descendent entre l'establiment i el carrer.
b) En contigüitat amb els habitatges.
c) A menys de 100 metres de distància d'usos protegits conforme disposa l'article 29 d'aquesta Ordenança.
d) A menys de 100 metres d'altres establiments de jocs d'atzar o recreatius, degudament autoritzats. Aquesta
distància mínima s'adequarà a la que estableixi l'ordenament sectorial d'aplicació als jocs d'atzar i jocs recreatius
indicats a l'encapçalament d'aquest paràgraf.
2. Les prohibicions establertes en el paràgraf anterior no afecten els altres establiments de joc i atraccions, jocs
esportius (2.4.3), atraccions recreatives (2.4.4), ni ludoteques (2.4.5).
Article 42. Aïllament acústic de bingos i casinos
Als efectes d'allò que preveu de l'article 62 de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà, en relació a l'estudi
d'impacte acústic, els establiments destinats a la pràctica del joc de la plena o bingo (2.4.1.2) i els casinos de joc
(2.4.1.3) es consideren inclosos en l'Annex III.6 de la referida Ordenança.
Subsecció 5ª. Activitats audiovisuals
Article 43. Condicions de les activitats audiovisuals
1. A les activitats audiovisuals 2.6.1, desenvolupades per mitjà d'aparells electrònics, audiovisuals, de
reproducció videomagnètica, de realitat virtual o de karaoke, els són d'aplicació les mateixes condicions i límits
que a les activitats musicals (2.2).
2. Els establiments de telecomunicacions per mitjà de l'accés a serveis telefònics d'ús públic, també coneguts
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com a «locutoris», i/o per mitjà de l'accés a connexió d'internet 2.6.3, s'han d'ajustar a les condicions que fixa
l'Annex II d'aquesta Ordenança, sens perjudici de les específiques que es puguin fixar en el corresponent pla
d'usos.
3. En tot cas, si en els establiments 2.6.3, als que es refereix el paràgraf anterior s'ofereixen també serveis de
bar, restaurant o restaurant bar, aquestes diferents activitats es faran constar en la llicència municipal, i els
horaris s'hauran d'ajustar als que són propis de l'activitat de restauració.
CAPÍTOL III
Plans d'usos
Article 44. Abast dels plans especials d'usos
1. En desplegament de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità i a l'empara dels articles 67.2 de la
Carta Municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, i 2 de l'esmentada Llei 10/1990,
de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, l'Ajuntament pot
aprovar, per a zones determinades de la Ciutat, Ordenances específiques i Plans especials d'usos referits a les
activitats i als establiments de concurrència pública regulats per aquesta Ordenança.
2. Aquests plans especials es poden estendre als establiments que exerceixen activitats d'hoteleria, residència i
similars. Així mateix i de conformitat amb la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d'Equipaments Comercials, els
plans especials d'usos podran incloure aquells tipus d'establiments comercials quan així ho requereixin les
condicions de l'àmbit territorial del pla especial.
Article 45. Contingut dels plans d'usos
1. Les ordenances específiques i els plans especials d'usos poden regular, entre altres paràmetres:
a) Les classes d'establiments, regulant noves subclassificacions en relació a les de l'Annex I d'aquesta Ordenança
o altres usos no contemplats en la present Ordenança.
b) La relació entre les diferents classes i subclasses d'establiment, i les condicions urbanístiques d'emplaçament.
c) La definició de zones, en base a l'espai públic al que donen front les finques en les quals s'ubiquen els
establiments regulats.
d) La delimitació de zones.
e) La regulació de les classes d'establiments admesos, o no, en determinades zones.
f) Les distàncies entre els establiments regulats.
g) Les distàncies entre determinats establiments dels que es regulen i altres establiments o recintes destinats a
usos protegits.
h) La situació dels establiments regulats en relació a l'ús d'habitatge.
i) Regulació especial de l'emplaçament de determinats establiments en l'edifici en el que s'ubiquen, amb
referència, entre altres extrems, a la seva necessària ubicació, o bé prohibició d'emplaçament, a la planta baixa,
etc..
j) Definició dels usos disconformes.
k) Definició del horaris de les terrasses.
2. En tot cas, les ordenances específiques i els plans especials d'usos han de mantenir les disposicions generals
regulades en els articles 24 a 29 d'aquesta Ordenança.
Article 46. Procediment d'aprovació
1. Atesa la seva naturalesa d'instruments de planejament urbanístic d'àmbit territorial inferior al del terme
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municipal, els plans d'usos s'aprovaran de conformitat amb allò que estipula al respecte l'article 68 de la Carta
Municipal i les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana.
2. En la resolució d'aprovació inicial, que correspon a l'Alcalde, es pot disposar la suspensió de l'atorgament de
llicències, en els termes que preveu l'article 68.5 de la Carta Municipal.
3. Durant el mateix període d'informació pública el projecte de pla d'usos inicialment aprovat es sotmetrà a
l'informe de les diferents Administracions afectades i, en particular, a l'informe dels Departaments de la
Generalitat competents en matèria d'establiments de concurrència pública i, si s'escau, en matèria d'establiments
comercials.
4. Per al seguiment de l'execució dels plans especials d'usos es crearà una comissió de seguiment, amb
participació d'entitats i organitzacions cíviques, socials, veïnals i professionals, i d'organitzacions de defensa dels
consumidors i usuaris, així com d'experts.
CAPÍTOL IV
Serveis de vigilància
Article 47. Disposicions generals
1. Han de disposar de serveis de vigilància les activitats a les que es refereixen els articles 3.1 i 4 del Decret
205/2001, de 24 de juliol, o norma que el substitueixi, així com totes aquelles altres en les que aquest servei
s'estableix com obligatori.
2. Els serveis de vigilància de les activitats de jocs d'atzar i atraccions (2.4), els espectacles taurins (1.1.5), els
espectacles esportius (1.1.6 i 1.2.6) i les activitats esportives recreatives (2.1.1 i 2.1.2) es regeixen per la seva
normativa específica.
Article 48. Servei de vigilància d'establiments
Els establiments que, d'acord, amb el Decret 205/2001 estan obligats a establir un servei de vigilància, i que
tinguin més d'un accés ordinari, han de disposar d'un vigilant per cada accés que es mantingui obert. Només en
el cas que aquests accessos es trobin en una mateixa façana i a una distància de menys de 20 metres un de
l'altre, un sol vigilant podrà atendre dos d'aquests accessos.
Anul·lat per Acord Consell Plenari de 23 febrer 2007 .
Article 49. Servei de vigilància per zones
1. En les zones determinades, tancades i perfectament delimitades en què es concentrin diversos locals que, pel
seu aforament, no estan obligats a disposar de serveis de vigilància, però que la suma total dels aforaments de
cadascun comporti la necessitat d'establir aquests serveis, caldrà complir allò que estableix l'article anterior, pel
que fa a la zona
2. Aquestes zones es delimitaran per decret de l'Alcaldia i seran degudament notificades als interessats, atorgant
un termini d'un més a comptar des de la notificació per a fer efectiva la implantació del servei de vigilància.
Article 50. Exempcions i mesures complementàries i extraordinàries
Les mesures d'exempció de l'obligació del servei de vigilància, la reducció del nombre de vigilants, el seu
augment i altres mesures complementàries i extraordinàries s'adoptaran de conformitat amb allò que preveuen
els articles 5, 6 i 7 del Decret 205/2001, de 24 de juliol, i l'article 11.3 del Decret 217/2002, d'1 d'agost, i
normes que els despleguin o substitueixin.
Article 51. Funcions dels vigilants i del personal propi de l'establiment
Les funcions dels vigilants de seguretat són les que estableixen la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de Seguretat
Privada, i el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 2364/1994, de 9 de setembre, o normes que les
substitueixin.
CAPÍTOL V
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Dret d'admissió
Article 52. Concepte
S'entén per dret d'admissió la facultat que tenen els titulars dels establiments de concurrència pública i els
organitzadors d'espectacles i activitats recreatives de determinar les condicions d'accés, dins els límits legals que
estableix el Decret 200/1999, de 27 de juliol, o norma que el substitueixi i per aquesta Ordenança o altres
normes d'aplicació.
Article 53. Publicitat de les condicions d'accés
Les condicions d'accés als establiments on es realitzen espectacles i activitats recreatives s'han de fer públiques
per mitjà d'un rètol, fixat als accessos de l'establiment i visible des de l'exterior, i amb un format mínim de 30 cm
d'amplada per 20 cm d'alçada, i les lletres de la inscripció han de ser en caixa alta, de 36 punts.
Article 54. Aforaments màxims i altres limitacions generals d'accés als establiments
1. En el cas d'establiments que, d'acord amb allò que preveu l'article 7.4 i 7.5 d'aquesta Ordenança, es dediquen
a diverses activitats i que disposen d'espais independents d'ús diferenciat i amb aforaments per a cadascun
d'ells, es considera aforament màxim la suma dels aforaments de cada espai.
2. Quan l'establiment hagi completat l'aforament, es deixaran de vendre entrades i, en el seu cas, es procedirà a
la devolució immediata de l'import de les entrades ja venudes a les persones que no hagin pogut accedir al local.
3. De confirmat amb allò que estableix l'article 16.4 de la Llei 10/1990, els titulars i els organitzadors
d'espectacles i activitats recreatives també han d'impedir l'accés en els casos següents:
a) A les persones que manifestin actituds violentes i, en especial, a les que es comportin de forma agressiva o
provoquin aldarulls, les que portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals, i les que portin
robes o símbols que incitin a la violència, el racisme o la xenofòbia en els termes previstos en el Codi Penal.
b) A les persones que hagin produït situacions de perill o causat molèsties a altres usuaris o espectadors i, en
especial, a les que estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o mostrin símptomes d'haver-ne
consumit, així com les que mostrin signes evidents d'estat d'embriaguesa.
Article 55. Responsables
1. L'exercici del dret d'admissió correspon als titulars de l'establiment de concurrència pública o als organitzadors
dels espectacles i de les activitats recreatives o a les persones designades per aquests que, sota la seva
dependència i degudament identificat com a personal de control, portin el control d'accés del públic a l'interior de
l'establiment.
2. Poden ser designats com a responsables del control d'accés a l'establiment els vigilants de seguretat.
Article 56. Efectes
1. En exercici del dret d'admissió s'impedirà l'accés a l'establiment de les persones que no compleixin les
condicions indicades en el rètol situat a l'entrada i de les persones que es trobin en algun dels supòsits de
limitacions que estableix l'article 54.3 d'aquesta Ordenança.
2. Els consumidors o usuaris que considerin que l'exercici del dret d'admissió o les condicions d'accés a
l'establiment no són conformes amb allò que estableix aquesta Ordenança o el Decret 200/1999 poden formular
denúncia davant de l'Alcalde, de l'Administració de la Generalitat, dels agents de la Guàrdia Urbana i dels altres
Cossos i Forces de Seguretat, de la Fiscalia o del Jutjat de Guàrdia.
TÍTOL III
Inspecció, infraccions i sancions
CAPÍTOL I
Inspecció municipal
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Article 57. Acció inspectora
1. Totes les activitats regulades en aquesta Ordenança queden subjectes a l'acció inspectora de l'Ajuntament, la
qual es podrà dur a terme, en qualsevol moment, amb independència de les accions específiques de control
periòdic dels establiments i de les activitats, i de la revisió de les llicències municipals.
2. Sens perjudici de les facultats d'inspecció de l'Administració de la Generalitat i dels Cossos i Forces de
Seguretat, l'acció inspectora serà exercida pels agents de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció
d'Incendis i Salvament, o per altre personal municipal degudament habilitat i acreditat.
Article 58. Àmbit d'actuació de la inspecció municipal de les activitats
L'actuació de la inspecció municipal, abasta les persones físiques i jurídiques, públiques o privades titulars de
l'establiment i organitzadors dels espectacles o activitats recreatives objecte d'inspecció, en la seva condició de
subjectes obligats o responsables del compliment de l'ordenament d'aplicació.
Article 59. Col·laboració dels titulars de les activitats
1. Els titulars dels establiments i els organitzadors dels espectacles i activitats recreatives han de prestar
l'assistència necessària als agents de la Guàrdia Urbana i al personal degudament habilitat i acreditat per
l'Ajuntament que dugui a terme l'actuació inspectora i, facilitar-li el desenvolupament de les seves tasques, en
especial pel que fa a la recollida de mostres i l'obtenció de la informació necessària.
2. En el supòsit que el titular de l'activitat no permeti l'accés a les seves instal·lacions, l'Administració municipal
sol·licitarà, si s'escau, autorització judicial d'entrada.
3. Els resultats de les actuacions inspectores tenen valor probatori, sens perjudici d'altres proves que pugui
aportar la persona interessada.
Article 60. Facultats dels inspectors municipals per al desenvolupament de les seves competències
En l'exercici de les seves funcions, el personal al servei de l'Ajuntament que exerceixen l'acció inspector seran
considerats agents de l'autoritat i són autoritzats per:
a) Accedir, en qualsevol moment i sense avís previ, als establiments de les empreses on es desenvolupa
l'espectacle o l'activitat recreativa i romandre-hi.
b) Fer-se acompanyar en les visites d'inspecció pel titular de l'activitat o el seus representants i pels perits i
tècnics de l'empresa o establiment o els habilitats oficialment que estimin necessaris per al millor
desenvolupament de la funció inspectora.
c) Procedir a practicar qualsevol diligència d'investigació, examen o prova que consideri necessària per
comprovar que s'observen correctament les disposicions legals i reglamentàries.
d) Practicar les mesures que resulten del funcionament de les instal·lacions que integren l'activitat.
e) Practicar les preses de mostres dels agents contaminants que produeix l'activitat.
f) Assistir amb altres agents de l'autoritat competent al precinte, al tancament o a la clausura d' instal·lacions i
d'activitats, ja sigui parcialment o bé en la seva totalitat.
g) Requerir tota la informació, sol o davant de testimonis, de l'empresari o del personal de l'empresa que es jutgi
necessària amb la intenció d'aclarir els fets objecte de la inspecció.
h) Aixecar, per triplicat exemplar, acta de les actuacions practicades que s'emetrà, sempre que sigui possible,
davant del titular o representant de l'activitat afectada; quan això ni sigui possible se'n deixarà constància a
l'acta.
Article 61. Acreditació, deure de sigil i d'informació als inspeccionats
1. Les persones que realitzen les tasques inspectores, per accedir als establiments o instal·lacions objecte de la
inspecció, han d'acreditar la seva condició mitjançant un document lliurat amb aquesta finalitat per
l'Administració municipal.
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2. Els inspectors estan obligats a guardar secret sobre els assumptes que coneguin per raó de la seva funció.
3. Els inspectors hauran d'observar en l'acompliment de les seves obligacions la deguda cortesia i, hauran de
facilitar als inspeccionats la informació que necessitin per tal de complir amb la normativa vigent aplicable a les
activitats i instal·lacions objecte de les inspeccions.
Article 62. De les funcions del personal auxiliar d'activitats
Les funcions inspectores de recolzament, gestió i col·laboració amb els inspectors corresponen al personal adscrit
a l'Administració pública a què s'ha fet menció, sota la direcció i supervisió tècnica de l'inspector d'activitats
responsable de l'equip al qual estiguin adscrits.
Article 63. Iniciació de les actuacions de la inspecció municipal d'activitats
1. Les actuacions de control i investigació poden iniciar-se per:
a) Ordre superior.
b) Iniciativa pròpia derivada de la possible existència d'anomalies i incompliments en el funcionament de les
activitats.
c) Denúncia pública o de part afectada pel funcionament de l'activitat.
2. No es tramitaran les denúncies anònimes, ni les que de forma manifesta apareguin com a no fonamentades.
Article 64. Modalitats i documentació de l'actuació inspectora
1. L'actuació de la inspecció municipal es desenvoluparà:
a) Mitjançant visita als establiments, recintes o locals en els quals es desenvolupin els espectacles i activitats
recreatives objecte de la present Ordenança, sense necessitat d'avís previ.
b) Mitjançant requeriment de compareixença de la persona que resulti obligada davant el funcionari actuant,
aportant la documentació que s'assenyali en cada cas, o per efectuar els aclariments que siguin necessaris.
c) En virtut d'expedient administratiu de qualsevol mena quan el contingut de la seva actuació permeti iniciar i
finalitzar aquesta. Les visites d'inspecció podran realitzar-se per una o més persones vinculades a l'Administració
i podran estendre's durant el temps necessari.
2. La inspecció es pot realitzar durant el desenvolupament de l'espectacle o activitat recreativa, bé quan
l'establiment, local o recinte no estigui obert al públic.
3. Quan iniciada una visita d'inspecció no fos possible la seva continuació i finalització per no haver aportat el
titular de l'establiment, l'organitzador de l'espectacle o de l'activitat recreativa o el seu representant els
antecedents o documentació sol·licitats, l'actuació continuarà en virtut de requeriment al que es refereix l'apartat
b) del paràgraf 1 d'aquest article. Les comprovacions efectuades en una actuació inspectora tindran el caràcter
d'antecedent per a les successives.
4. En finalitzar la inspecció se n'aixecarà, per triplicat, l'acta corresponent, de la qual se'n lliurarà un exemplar al
titular de l'establiment, a l'organitzador de l'espectacle o activitat recreativa o al seu representant.
5. A la següent visita o comprovació es formalitzarà una altra acta on es recolliran les esmenes que, si escau,
s'hagin produït.
6. En el cas que el titular de l'establiment, l'organitzador de l'espectacle o activitat recreativa, el seu representant
o la persona que atengui la inspecció es negui a signar qualsevol tipus d'acta, el funcionari que exerceixi la tasca
inspectora hi farà constar aquesta circumstància, que en tot cas autoritzarà amb la seva signatura i, en deixarà
una còpia a l'establiment, recinte o local objecte de la inspecció.
Article 65. Publicitat
Els resultats de les inspeccions són a disposició del públic, sense més limitacions que les establertes sobre el dret
d'accés a la informació en matèria de medi ambient i d'altra normativa que hi sigui aplicable.
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CAPÍTOL II
Infraccions i sancions
Article 66. Règim general de les infraccions
1. Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les accions i les omissions que
contravenen a les obligacions, deures, càrregues i prohibicions que estableix l'ordenament d'aplicació en matèria
de policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, el seu desplegament reglamentari, i
la present Ordenança municipal en tot allò que és relacionat amb les competències i responsabilitats de
l'Ajuntament.
2. Les conductes tipificades com a infracció administrativa per les normes esmentades al paràgraf anterior,
també poden ser sancionades per l'Ajuntament en OMAIA, de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà, de
l'Ordenança Municipal sobre l'Ús de les Vies i els Espais públics i d'altres Ordenances i normes sectorials que
resultin d'aplicació, llevat que s'apreciï identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer supòsit,
l'Administració municipal ha d'aplicar el règim que sancioni amb més intensitat, gravetat o severitat la conducta
de què es tracti.
3. Amb caràcter general, la vulneració de les condicions imposades en la llicència municipal específica, en la
llicència ambiental o en la llicència d'obertura d'establiment, o bé establertes directament per la normativa
aplicable, podrà ser sancionada per l'Ajuntament d'acord amb el que disposi la legislació sectorial.
Article 67. Classes d'infraccions
Les infraccions administratives en matèria de policia d'espectacles i d'activitats recreatives es poden qualificar de
molt greus, faltes greus i faltes lleus.
Article 68. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
a) La permissió o la tolerància d'activitats il·lícites o il·legals per part dels titulars de l'establiment o dels
organitzadors d'un espectacle o activitat recreativa, especialment, quan es faciliti o es promogui ell consum de
drogues tòxiques i el tràfic d'estupefaents, sens perjudici de les altres responsabilitats que es puguin derivar
d'aquestes activitats.
b) L'obertura d'un establiment, local o recinte sense tenir les llicències i les autoritzacions pertinents, o sense
haver complimentar el requisits necessaris per a l'inici de l'activitat.
c) La realització de modificacions sense disposar de la prèvia llicència quan aquesta sigui preceptiva.
d) L'incompliment de qualsevol norma sobre establiments, locals, recintes i instal·lacions que signifiqui un risc
per a la seguretat de les persones.
e) L'excés de l'aforament permès, si això comporta un risc per a la seguretat de les persones.
f) L'incompliment de les resolucions de l'autoritat competent respecte a prohibicions i suspensions d'espectacles, i
els requeriments sobre seguretat dels establiments i dels espectacles o activitats recreatives.
g) L'admissió de menors en els establiments de concurrència pública, espectacles i activitats recreatives on
aquests tinguin prohibida l'entrada.
h) La manca d'atenció a persones que necessiten assistència mèdica en el mateix local, en relació amb les
exigències reglamentàries d'equipament sanitari, d'acord amb el tipus d'espectacle o d'activitat recreativa.
i) La realització fraudulenta de publicitat sobre un espectacle determinat que distorsioni la capacitat electiva de
l'espectador, consumidor o usuari.
j) La negativa a permetre l'accés a agents de l'autoritat en exercici de les seves funcions, i facilitar l'acció
inspectora.
k) La realització d'espectacles que infringeixin la Llei 3/1988, de 4 de març, de Protecció dels Animals, les seves

17/34

posteriors modificacions o normes que la substitueixi.
l) L'incompliment de les normes específiques sobre vigilància establertes per la Generalitat.
Article 69. Infraccions greus
Són infraccions greus:
a) L'incompliment de les normes sobre establiments, recintes, locals i instal·lacions que, tanmateix, no signifiquin
un risc per a la seguretat de les persones i, en particular, l'incompliment de les normes establertes per aquesta
Ordenança i per les de desplegament reglamentari de l'article 14.4 de la Llei 10/1990 en matèria de serveis de
vigilància.
b) L'excés de l'aforament permès sempre que no comporti un risc per a la seguretat de les persones.
c) El mal estat de conservació dels establiments, locals o recintes, o de les seves instal·lacions i serveis, que
produeixi incomoditat als usuaris o minva de la higiene necessària.
d) La manca de rètols que prohibeixin l'entrada a menors o d'altres rètols que exigeixi la normativa vigent en
matèria de protecció de menors, de sanitat o de seguretat i, en particular, la manca dels rètols referents a
l'aforament màxim autoritzat i a la superació del nivell sonor màxim autoritzat com ordinari per aquesta
Ordenança i l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà.
e) La instal·lació dins dels establiments, locals o recintes de llocs de venda i d'altres activitats no relacionades
directament amb l'espectacle o l'activitat recreativa expressament autoritzats.
f) La intervenció d'artistes, esportistes o executants menors de setze anys, llevat dels casos en què
excepcionalment estigui autoritzat.
g) L'incompliment de la normativa reglamentària sobre llibres i fulls de reclamacions.
h) L'incompliment de la normativa reglamentària sobre venda i revenda de localitats i abonaments.
i) L'incompliment de la normativa reglamentària sobre el dret d'admissió.
j) La modificació de programes sense l'autorització preceptiva de l'autoritat competent.
k) La suspensió de l'espectacle o exhibició anunciats prèviament sense causa que ho justifiqui o l'alteració
injustificada del seu contingut.
l) L'incompliment reiterat dels horaris d'inici o acabament d'un espectacle o exhibició, i l'incompliment reiterat
dels horaris d'obertura i de tancament dels establiments públics.
m) La producció de sorolls, inclosos els produïts pel públic en sortir de l'establiment, local o recinte, i d'altres
molèsties causades per l'incompliment d'aquesta Ordenança i de la resta de l'ordenament en matèria de policia
d'espectacles, activitats recreatives i establiments de concurrència pública.
n) Qualsevol altre incompliment de disposicions essencials per al desenvolupament i la realització d'espectacles i
activitats contingudes en les normes establertes per l'article 14.3 de la Llei 10/1990.
Article 70. Infraccions lleus
És infracció lleu qualsevol acció o omissió que impliqui la infracció de les disposicions vigents no tipificada com a
molt greu o greu en aquesta Ordenança o en els articles 23 i 24 de la Llei 10/1990.
Article 71. Sancions
1. Les infraccions molt greus poden ser sancionades amb multa fins a 60.010'21 EUR i, alternativament o
conjuntament amb la sanció pecuniària, amb el tancament provisional per un període màxim de 12 mesos, o amb
el tancament definitiu quan les infraccions molt greus s'hagin produït de forma reiterada o amb reincidència.
2. Les infraccions greus es poden sancionar amb multa de fins a 6.010'12 EUR i, alternativament o conjuntament
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amb la sanció pecuniària, amb el tancament provisional per un període màxim de 6 mesos.
3. Les infraccions lleus poden ser sancionades amb multa fins a 601'01 EUR.
Article 72. Tancaments
1. El tancament provisional comporta la prohibició d'utilitzar l'establiment, local o recinte afectat, durant el
període establert, per a cap activitat relacionada amb els espectacles i les activitats recreatives i els establiments
públics.
2. El tancament definitiu comporta la prohibició d'utilitzar l'establiment, el local o el recinte afectat per a cap
activitat relacionada amb els espectacles i les activitats recreatives i els establiments públics durant un període
de 18 mesos i que, en aquest mateix període de 18 mesos no es pot demanar cap llicència relacionada amb
l'activitat que s'hi desenvolupi.
3. Sens perjudici d'allò que disposa l'article següent sobre mesures cautelars, quan la imposició de les sanció
obeeixi a la manca de llicència municipal, a l'incompliment de les condicions de la llicència o de qualsevol altre
requisit normatiu necessari per tal de poder posar en marxa o mantenir en funcionament l'establiment, local o
recinte o realitzar-hi l'espectacle o l'activitat recreativa de què es tracti, la imposició de la sanció vindrà
acompanyada de l'ordre de clausura de l'activitat dictada per l'Alcaldia, la qual es portarà a terme i es mantindrà
fins que els interessats no hagin legalitzat la situació, si això és possible. Aquesta mesura específica no tindrà
caràcter sancionador i serà la conseqüència necessària del restabliment de la prohibició legal d'exercir activitats
sense títol habilitant idoni o sense subjectar-se als requisits determinats per la Llei.
4. En qualsevol cas, la manca de llicència d'un establiment de concurrència pública pot donar lloc a un expedient
no sancionador en la instrucció del qual es pot ordenar el tancament cautelar i que, en el seu cas, pot finalitzar
amb una resolució de tancament definitiu si l'activitat no és susceptible d'adequar-se a les previsions d'aquesta
Ordenança o bé, per causes imputables als interessats, no s'obtenen les preceptives llicències.
Article 73. Mesures cautelars i multes coercitives
1. En el cas de les activitats que s'exerceixin sense les llicències municipals preceptives o incomplint les
condicions de les mateixes, l'Ajuntament, si constata el risc d'una afecció greu al medi ambient, la seguretat o la
salut pública, pot ordenar, en la tramitació del procediment sancionador, la suspensió de l'activitat fins que s'hagi
obtingut el títol habilitant corresponent. Si el risc constatat fos greu i imminent, la suspensió cautelar de
l'establiment de concurrència pública podrà ser acordada de forma immediata i provisional, havent-se de
confirmar o aixecar la mesura adoptada un cop escoltat el titular de l'activitat. Als anteriors efectes, l'ordre de
suspensió, sens perjudici de ser immediatament executiva, vindrà acompanyada de l'obertura d'un tràmit
d'audiència i vista.
2. L'Ajuntament també es podran imposar les multes coercitives a les que autoritza l'article 111.2 de l'OMAIA,
amb la quantia màxima de 100.000 PTAS. o 601'01 EUR i fins a tres multes consecutives, a l'empara d'allò que
estipula l'article 53.2 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental.
3. Quan la clausura de l'activitat es derivi d'un expedient autònom no sancionador, la mesura cautelar de
suspensió de la dita activitat es subjectarà als mateixos tràmits i requisits que es recullen en aquest article.
4. La mesura cautelar de suspensió de l'activitat, adoptada en virtut d'aquest article, es mantindrà fins que el
titular no hagi obtingut la llicència o l'autorització que correspongui, amb independència del procediment
sancionador i de la seva resolució.
Article 74. Execució de mesures cautelars
1. Un cop incoat l'expedient, l'Alcalde pot adoptar, de forma motivada, les mesures cautelars de caràcter
provisional que assegurin l'eficàcia de la resolució final que pugui recaure. En l'adopció d'aquestes mesures s'han
de tenir en consideració els criteris següents:
a) L'existència d'elements de judici suficients que justifiquin la conveniència d'adoptar mesures provisionals.
b) La idoneïtat i proporcionalitat de les mesures provisionals adoptades envers als fets i circumstàncies
determinants de l'expedient sancionador.
c) L'adopció, d'entre totes les mesures idònies possibles, d'aquelles que siguin menys restrictives de la llibertat o
patrimoni dels afectats.
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d) L'omissió de mesures provisionals que puguin causar perjudicis de reparació impossible o difícil, així com
d'aquelles altres que portin aparellada la violació de drets emparats per les Lleis.
2. Les mesures de caràcter provisional podran consistir en les mesures cautelars i les multes coercitives previstes
en l'article anterior, i en la prestació de fiances, així com en la retirada de productes, substàncies o materials o,
en totes aquelles altres que es prevegin en normes específiques o respecte de les quals es posi en relleu llur
idoneïtat i proporcionalitat.
3. Llevat de supòsits d'urgència qualificada o quan pugui resultar frustrada la seva finalitat, aquestes mesures,
degudament justificades, s'imposaran prèvia audiència dels interessats i, seran executades de conformitat amb
allò que disposa el capítol V del títol VI de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
4. L'execució de les mesures de caràcter provisional que, en el seu cas s'adoptin, es compensarà, sempre que
això sigui possible, amb la sanció imposada.
5. Les mesures provisionals podran ser alçades o modificades durant la tramitació del procediment, d'ofici o a
instància de part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes o que no hagin pogut ser preses en consideració en
el moment de l'adopció de la mesura provisional de què es tracti.
6. Les mesures provisionals s'extingiran amb l'eficàcia de la resolució administrativa que posi fi al procediment,
sens perjudici de mantenir-se, si és el cas, la mesura autònoma consistent en la clausura de les activitats
mancades de títol habilitant o dels requisits legals o reglamentaris de funcionament.
7. Abans de la incoació del procediment sancionador l'Alcalde, d'ofici o a instància de part, en els casos
d'urgència i per a la protecció provisional dels interessos implicats, podrà adoptar les mesures corresponents en
els supòsits establerts en el paràgraf 1 d'aquest article o en altres supòsits previstos de forma expressa en una
norma amb rang de Llei. Aquestes mesures provisionals hauran de ser confirmades, modificades o aixecades a
través de la resolució d'incoació de l'expedient, que haurà de dictar-se dins dels quinze dies hàbils següents al de
l'adopció de la mesura provisional de què es tracti.
8. En tot cas, les mesures provisionals a què fa referència el paràgraf anterior quedaran sense efecte si no s'inicia
el procediment en el termini abans indicat o quan la resolució d'incoació no contingui un pronunciament exprés
envers les mateixes.
Article 75. Responsables
1. Són responsables solidàriament de les infraccions els qui realment organitzin els espectacles, les activitats
recreatives o explotin els establiments de concurrència pública i els qui siguin titulars de la llicència corresponent.
En tot cas, són responsables els representants davant l'Administració als que es refereixen els articles 11.1 de la
Llei 10/1990, i 7.3 i 19.2 a) d'aquesta Ordenança.
2. En el supòsit que els responsables no tinguin la titularitat patrimonial dels immobles en els que es troben els
establiments, els locals o els recintes als quals s'imposa el tancament o clausura, aquests responsables han de
respondre, d'acord amb la legislació civil, dels danys i els perjudicis que, com a conseqüència del tancament o
clausura, puguin patir els propietaris i els titulars de drets sobre els immobles afectats.
3. En el cas de persones jurídiques la responsabilitat recaurà en els seus administradors, d'acord amb les normes
civil o mercantils que siguin d'aplicació.
Article 76. Règim jurídic sancionador
Les sancions s'imposaran, quan s'escaigui, amb subjecció plena a les determinacions del Títol IX de la llei
30/1992, de 26 de novembre, de Bases del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú i la resta de normativa aplicable.
Modificat per Acord Consell Plenari de 26 març 2010 .
Article 77. Col·laboració i responsabilitat de la tramitació
1. En els termes que estableix l'article 4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, els òrgans i dependències administratives de qualsevol Administració Pública,
han de facilitar a l'instructor de l'expedient sancionador la documentació necessària, així com els mitjans
personals i materials que requereixi el desenvolupament de la activitat.
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2. L'instructor de l'expedient sancionador és responsable de la tramitació del procediment, així com del
compliment dels terminis establerts en la present Ordenança i en la resta de normes d'aplicació.
Article 78. Prescripció d'infraccions i de sancions
1. D'acord amb allò que estableix l'article 33 de la Llei 10/1990, les infraccions lleus prescriuen als sis mesos
d'haver-se comès, les greus al cap d'un any i les molt greus al cap de dos anys, això sens perjudici que puguin se
d'aplicació els terminis de prescripció més llargs que, per aplicació de l'article 132.1 de la Llei de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, preveu l'article 115 de l'Ordenança
Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental.
2. Les sancions regulades a la present Ordenança prescriuen en els terminis fixats a l'article 132.3 de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. La interrupció dels terminis de prescripció de les infraccions i de les sancions es regeix en tot cas per allò que
preveu l'article 132 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
Article 79. Graduació de les sancions
1. A l'hora de determinar la sanció corresponent, la corporació garantirà l'adequació deguda entre la gravetat del
fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, considerant-se especialment, de forma conjunta o separada, els
criteris següents:
a) Els perjudicis ocasionats.
b) La importància o la categoria de l'establiment, local o recinte.
c) La reiteració o la reincidència.
d) La intencionalitat.
e) El benefici derivat de l'activitat infractora.
b) El grau de participació en el fet per títol diferent al d'autor.
c) La capacitat econòmica de la persona infractora.
d) Els criteris a què fa referència l'article 131.3 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
2. S'entén que hi ha reincidència quan, al cometre la infracció, el responsable ha estat sancionat executòriament
per una altra infracció tipificada en aquesta mateixa Ordenança. S'entén que hi ha reiteració quan el procediment
sancionador s'ha incoat per més d'un acte o omissió tipificats com infraccions per aquesta Ordenança, quan
s'estan instruint altres procediments sancionadors o quan el responsable ja ha estat sancionat, per bé que no
executòriament, en aplicació d'aquesta Ordenança.
3. En l'establiment de les sancions pecuniàries previstes en aquesta ordenança, l'Ajuntament procurarà que la
comissió de les infraccions no resulti més beneficiosa per a l'infractor que el compliment de les normes
infringides. A aquests efectes, quan no sigui convenient imposar la sanció de tancament del local, la sanció
pecuniària pot ésser incrementada amb la quantia del benefici derivat de la comissió de la infracció
Ap. 1 c) anul·lat per Acord Consell Plenari de 23 febrer 2007 .
Párr. 2º, incís 2º declarado nulo por SSTSJ núm. 545/2007, de 8 junio y núm. 459/2007, de 16 mayo.
Article 80. Acumulació de sancions
1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi relació de causa a
efecte, s'imposarà només la sanció que resulti més elevada.
2. Quan no es doni la relació de causa a efecte a la que es refereix l'apartat anterior, als responsables de
infraccions dues o més infraccions se'ls imposaran les sancions corresponents a cadascuna de les infraccions
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comeses.
Article 81. Apreciació de delicte o falta
1. En cap cas podran sancionar-se fets que ho hagin estat prèviament en seu penal o administrativa en aquells
supòsits en què s'apreciï identitat del subjecte, dels fets i dels fonaments de la sanció imposada. Existirà identitat
de fonaments quan aquests siguin els interessos públics protegits pels diferents règims sancionadors. En
aplicació d'aquest principi, l'administració municipal s'atindrà a les regles següents:
a) Si en el transcurs de la tramitació del procediment sancionador s'apreciés que determinats fets poden ser
constitutius de delicte o falta penal, l'instructor ho notificarà immediatament a l'Alcalde, el qual passarà el tant de
culpa al Ministeri Fiscal; això sens perjudici que per part de la Guàrdia Urbana es complimenti, si s'escau, el
corresponent atestat.
b) Si com a conseqüència de l'actuació prevista a la regla anterior, l'autoritat judicial incoa el procediment penal
que correspongui i s'aprecia una identitat de subjecte, de fets i de fonaments amb el procediment sancionador
que es tramita a l'Ajuntament, aquest darrer serà immediatament suspès fins que hi hagi un pronunciament
definitiu de la jurisdicció penal. No obstant, es podran mantenir les mesures cautelars adoptades i se'n podran
adoptar de noves, si això fos necessari, comunicant tant les unes com les altres a l'autoritat judicial que instrueixi
el procediment penal.
c) També es suspendrà la tramitació del procediment sancionador si es té noticia de l'existència d'un procediment
penal on s'apreciï identitat de subjecte, de fets i de fonaments, prèvia la comprovació d'aquesta existència.
d) En el cas que es dicti una resolució judicial ferma que apreciï l'existència de delicte o falta, sempre que hi hagi
identitat de subjecte, de fets i de fonaments, l'instructor proposarà i l'Alcalde resoldrà el sobreseïment de
l'expedient sancionador.
e) En qualsevol cas, els fets declarats provats per una resolució judicial ferma vinculen als òrgans municipals
respecte dels procediments sancionadors que tramitin.
f) Quan en una infracció s'apreciï identitat de subjecte, de fets i de fonaments, ja hagi estat objecte de sanció
administrativa ferma, l'instructor proposarà i l'alcalde resoldrà el sobreseïment de l'expedient sancionador
tramitat per l'Ajuntament.
g) Si en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient es té notícia que s'està tramitant un altre expedient
sancionador administratiu per infraccions en les quals s'aprecia identitat de subjecte, de fets i de fonaments,
l'instructor proposarà a l'alcalde l'adopció de les actuacions que pertoquin per als supòsits de conflictes de
competències.
Quan la tramitació del procediment es paralitzi com a conseqüència de l'examen dels fets per l'òrgan judicial o
per una altra Administració pública, quedarà també en suspens el termini de caducitat del propi expedient
sancionador.
i) També l'òrgan competent podrà ajornar la resolució del procediment si resulta acreditada la tramitació d'un
procediment pels mateixos fets davant els òrgans comunitaris europeus. La suspensió s'aixecarà quan aquells
hagin dictat resolució ferma.
j) Si els òrgans comunitaris haguessin imposat una sanció, caldrà que l'òrgan competent per resoldre la tingui en
compte a efectes de graduar la que, en el seu cas, s'hagi d'imposar, podent compensar-la, sens perjudici de
declarar la comissió de la infracció.
2. El sobreseïment i l'arxiu de les actuacions per les causes enumerades anteriorment, no impedirà l'adopció de
l'ordre de clausura de l'activitat si es dóna algun dels supòsits establerts a l'article 110.3 d'aquesta Ordenança.
Article 82. Procediment administratiu sancionador
Sense perjudici de les especificitats establertes en aquesta Ordenança o en la legislació sectorial, el procediment
sancionador aplicable serà el que, amb caràcter general, tingui establert l'Ajuntament de Barcelona, tret que es
tracti de sancionar infraccions de competència de la Generalitat o de l'Estat, en els quals casos s'aplicarà el
procediment aprovat per aquestes administracions.
Modificat per disp. final 5.1 Acord Consell Plenari de 26 març 2010 .
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Article 83. Competència
1. L'Alcalde és competent per incoar i l'Administració municipal ho és per instruir tota classe de procediments
sancionadors i per resoldre aquells en els que s'imposi una sanció de multa fins a 6.010'12 EUR i/o el tancament
provisional per un període màxim de quinze dies. L'Alcalde és competent, en tot cas, per incoar i resoldre els
procediments d'adopció de mesures cautelars, inclosa la imposició de multes coercitives.
2. L'Alcalde pot delegar o desconcentrar les seves competències d'acord amb allò que preveu l'article 13.2 de la
Carta Municipal.
3. La resolució dels procediments en els que s'imposin multes per quanties superiors i tancaments per períodes
més llargs als que preveu el paràgraf anterior o tancaments definitius correspon a l'òrgan competent de
l'Administració de la Generalitat, de conformitat amb allò que preveu l'article 31 de la Llei 10/1990.
4. El Govern de la Generalitat pot, tanmateix, delegar en l'Ajuntament totes les competències sancionadores, en
aplicació de l'article 36 de l'esmentada Llei 10/1990.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.Aplicació de normativa estatal i autonòmica.
1. Les prescripcions de la normativa estatal i, en particular les condicions de construcció, enllumenat, calefacció,
ventilació, protecció contra incendis, i autoprotecció del Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i
Activitats Recreatives, aprovat pel Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost, són d'aplicació supletòria en tot allò
que no siguin contràries a la present Ordenança Municipal, i mentre el Govern de la Generalitat no aprovi les
reglamentacions específiques per a cada tipus i classe d'establiment i d'activitat a les que fan al·lusió els articles
1 a 4 i la Disposició Transitòria Primera de la Llei 10/1990.
2. En matèria d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, serà d'aplicació la les normes legals i
reglamentàries de la Generalitat de Catalunya i de les ordenances municipals que la despleguin vigents en cada
moment.
Segona.Centres de culte.
1. Aquests Disposició Addicional té per objecte la construcció i l'establiment dels centres de culte contemplats per
la Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de Llibertat Religiosa, i pel Reglament d'Organització i Funcionament del
Registres d'Entitats Religioses, aprovat pel Reial Decret 142/1981, de 9 de gener, o normes que les substitueixin.
2. La construcció d'edificacions de nova planta i l'execució d'obres en edificis ja existents, destinats a centres de
culte d'entitats religioses resten sotmeses a les llicències d'obres, de primera utilització i de modificació d'ús
regulades a les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, amb les modificacions aprovades per al terme municipal
de Barcelona.
3. A la sol·licitud de llicències d'obres i de modificació d'us, a més de la documentació que exigeixen els articles
24 i 25 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, s'hi ha d'acompanyar certificació, lliurada per l'òrgan
competent del Ministeri de Justícia, en la que es faci constar que l'entitat que ha de ser titular del centre de culte
està degudament inscrita en el Registre d'Entitats Religioses.
4. Per a la primera utilització dels centres de culte, subsegüent a l'execució de les obres corresponents a la
llicència d'obres o de modificació d'ús, serà d'aplicació el règim de certificació i de comunicació prèvia, regulat
pels articles 14 a 17 de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental,
sens perjudici que no siguin exigibles les dades ni la documentació que no siguin pròpies dels centres de culte.
Tercera.Limitació de la venda i del consum de begudes alcohòliques.
1. En aplicació d'allò que preveuen els apartats c) i f) de l'article 18.2 de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de
Prevenció i Assistència en Matèria de Substàncies que poden generar dependència, en la redacció donada per la
Llei 8/1998, de 10 de juliol, per Raons de Seguretat Pública, i en aplicació d'allò que preveu la legislació relativa
a la prevenció i l'assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, queda prohibida:
a) La venda, distribució o subministrament de begudes alcohòliques entre les 23 hores i les 8 hores de l'endemà
que es realitzin:
i. En establiments comercials.
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ii. En establiments de concurrència pública que tinguin autoritzat el seu consum, quan la venda o
subministrament no s'efectuï per al consum a l'interior de l'establiment o en terrasses o vetlladors degudament
autoritzats.
b) El consum de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais públics, quan el nombre de persones o
altres circumstàncies, apreciades per l'autoritat, puguin causar molèsties als veïns o vianants.
2. De conformitat amb allò que estableix l'article 45 de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, en relació a la Disposició
Addicional 5a de la de la Llei Estatal 31/1990, de 27 de desembre de 1990, sobre l'exercici de la potestat
sancionadora local en matèria de sanitat i defensa del consumidor i de l'usuari, els incompliments del que disposa
el paràgraf anterior constitueixen les infraccions següents:
a) Els incompliments del que disposa l'apartat 1 a) d'aquests Disposició Addicional constitueixen infraccions
greus, que esdevenen molt greus en cas de reincidència.
b) Els incompliments del que disposen l'apartat 1 b) d'aquesta Disposició Addicional constitueixen infraccions
lleus.
3. En aplicació dels articles 46 i 47 de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, en relació a la Disposició Addicional 5a de
la de la Llei Estatal 31/1990, de 27 de desembre de 1990, sobre l'exercici de la potestat sancionadora local, les
infraccions tipificades en el paràgraf anterior són sancionades d'acord amb la graduació següents
a) Les infraccions lleus, amb multa de fins a 30,05 EUR.
b) Les infraccions greus, amb multa d'entre 3.0005,07 i 15.025,30 EUR.
c) En cas de reincidència en infraccions greus, l'Alcalde elevarà l'expedient amb la corresponent proposta de
resolució a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent per sancionar les infraccions molt greus. Així
mateix, en els casos de reiteració continuada, l'Alcalde podrà elevar proposta al Consell Executiu de la Generalitat
per a que acordi, com a sanció complementària, la suspensió de l'activitat de l'empresa, servei o establiment
infractors fins a un termini màxim de cinc anys, el tancament de l'empresa o la clausura del servei o establiment
Quarta.Procediment i condicions de la llicència municipal per a activitats de caràcter eventual i/o extraordinari.
1. La sol·licitud de la llicència municipal d'activitat o establiment de caràcter eventual i/o extraordinari s'ha de
presentar amb una antelació mínima de dos mesos, abans de la data de l'inici de l'activitat, acompanyant les
dades i documents següents.
a) Dades d'identificació dels promotors
b) Còpia de la sol·licitud adreçada a l'Administració de la Generalitat, en cas d'actes que, per no tenir caire
popular, ha d'autoritzar l'Administració autonòmica, d'acord amb allò que estableixen els articles 2.4 del Decret
239/1999 i 18 d'aquesta Ordenança.
c) Descripció de l'acte a realitzar, amb indicació de els dates i els horaris, el nombre màxim d'espectadors i
aforament previst, possible instal·lació auxiliar de cadires i del seu material i, en el seu cas efectes especials
previstos com pirotècnia o altres.
d) Contracte d'arrendament del local o recinte, o altre document que acrediti la seva disponibilitat.
e) Dispositiu de seguretat previst amb indicació, si s'escau, del nombre de vigilants i funcions, d'acord amb allò
que preveu el Decret 205/2001, de 24 de juliol, i contracte amb empresa de seguretat privada.
f) Dispositiu d'assistència sanitària.
g) Minuta o projecte de pòlissa d'assegurança.
h) Previsió del trànsit que l'activitat pot generar.
i) Declaració de neteja, en el que consti el grau d'embrutiment previst, tant pel que fa al propi recinte com als
seus accessos i àrees d'influència, així com el pla de neteja, prèviament aprovat si és el cas.
j) Documentació tècnica redactada per persona competent.
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2. El pla de neteja ha de descriure els dispositius de recollida, acopi o contenció, així com la retirada dels residus
i deixalles generats que permeti retornar el recinte i el seu entorn a les condicions originals. En funció de les
necessitats explicitades, el promotor ha d'optar per:
a) Contractar els seus propis serveis de neteja, justificant l'abast i la capacitat dels mitjans emprats en funció de
les tasques definides.
b) Emprar el serveis municipals de neteja, per mitjà dels procediments vigents (compareixença, acceptació del
pressupost i liquidació dels treballs segons la corresponent Ordenança Fiscal).
3. El pla de neteja ha de presentar-se a l'aprovació prèvia dels serveis tècnics municipals en els supòsits
següents:
a) Concurrència prevista de més de 500 persones.
b) Superfície ocupada igual o superior a 500 m2.
c) Especial incidència en la generació de residus en raó de la naturalesa de l'acte (gastronomia, arts plàstiques,
etc.)
4. La documentació tècnica ha d'incloure:
a) Certificació o homologació relativa a la seguretat i solidesa de l'escenari i estructures desmuntables.
b) Justificació de compliment dels paràmetres de classificació de reacció al foc dels materials afegits o integrats
en l'àmbit de l'activitat, acreditant que els dits materials no són inflamables, ni propagadors de l'incendi.
c) Documentació relativa a les instal·lacions pròpies de l'activitat que garanteixi el seu bon estat de manteniment
i disposició dels mecanismes de seguretat exigits per la normativa vigent (calefaccions, aire condicionat,
instal·lació elèctrica i enllumenat, etc.)
d) Estudi tècnic d'evacuació que justifiqui el compliment dels paràmetres d'evacuació establerts per la normativa
vigent sobre condicions de protecció contra incendis.
e) Pla d'autoprotecció, si s'escau.
f) Quantitats i tipus de productes i diàmetres del material pirotècnic emprat, si el cas..
g) Documentació gràfica complementària.
h) Estudi d'impacte acústic, si s'escau.
5. L'inici de l'activitat està sotmesa a una visita de comprovació i al lliurament de les certificats tècnics i
documents acreditatius pertinents i, com a mínim, els següents:
a) Certificat d'homologació actualitzat per a les atraccions de fira.
b) Autorització de la Generalitat, quan sigui exigible.
c) Certificat de seguretat i solidesa «in situ» de l'escenari i de les estructures desmuntables un cop instal·lades,
signat per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional.
d) Rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa d'assegurança.
6. Les llicències municipals per a activitats eventuals i/o extraordinàries resten sotmeses a les següents
condicions generals:
a) No es poden modificar els punts d'utilització de cap instal·lació permanent del centre, local o establiment
(elèctriques, d'emergència, seguretat, contra incendis, etc).
b) No es poden penjar càrregues de l'estructura i, llevat d'allò que es preveu en relació a la solidesa de l'escenari,
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no s'hi autoritzen càrregues suplementàries a sobre.
c) No es permet el muntatge d'escenaris, blocs de cadires, graderies, etc, sobre elements estructurals;
excepcionalment, es poden autoritzar si el projecte tècnic inclou un estudi suplementari de càrregues.
d) Durant la celebració de l'acte, els organitzadors no han de permetre activitats diferents de les autoritzades.
e) Els vasos i recipients d'ús públic han de ser de material no susceptible de causar lesions; resta prohibit servir
ampolles i gots de vidre als assistents.; excepcionalment i per a actes de caràcter gastronòmic o cultural, es pot
autoritzar l'ús de copes o gots de vidre o cristall.
7. Les llicències poden ser resoltes en qualsevol moment, si s'observa incompliment de les mesures especificades
en la sol·licitud, en la mateixa llicència o en les condicions generals especificades en l'apartat anterior.
8. Per decret d'Alcaldia es podran establir normes de procediment i condicions addicionals per a les activitats
eventuals i/o extraordinàries.
Ap. 1 f), ap. 1 g) y ap. 4 e) corregits per Anunci de 29 juliol 2003 .
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.Plans Especials d'Usos.
Els Plans Especials d'Usos i l'Ordenança per a la Rehabilitació i Millor de l'Eixampla de Barcelona han d'haver
iniciat el procediment de modificació per a la seva adaptació a la present Ordenança Municipal abans de l'1de
desembre de 2003.
Segona.Locals on s'exerceix la prostitució.
1. Els locals on s'exerceix la prostitució, tal i com són descrits en els epígrafs 2.2.7.1. i 2.2.7.2. de l'annex 1
d'aquesta Ordenança, han de sol·licitar a l'Ajuntament l'adaptació de les respectives llicències a les prescripcions
contingudes en l'apartat 5 d'aquesta transitòria en el termini de sis mesos, comptats a partir del dia següent de
la seva entrada en vigor.
2. En el termini de sis mesos, comptat a partir del dia següent a la notificació de la concessió de la llicència, els
titulars de les activitats han d'adaptar els locals a les prescripcions que estableix el Decret 217/2002 i a les
especificades en l'apartat 5 d'aquesta Disposició Transitòria.
3. L'Ajuntament comunicarà a l'Administració de la Generalitat de Catalunya les resolucions adoptades en relació
a la revisió de les esmentades llicències.
4. Als efectes de l'aplicació d'aquesta Disposició Transitòria, s'entén per activitats existents aquelles que disposin
de llicència municipal d'activitat i exerceixin la prostitució en els termes establerts als articles 2 i 3 del decret
217/2002, abans de 16 de gener de 2008.
5. Únicament són d'aplicació a les activitats existents les condicions d'emplaçament següents:
a) La prohibició continguda a l'article 36.1 a) de la present ordenança, en el sentit de que resta prohibida exercir
l'activitat de prostitució en soterranis d'edificis entre mitgeres, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la
rasant d'alguna via pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell en sentit ascendent entre la sala y el
carrer, tal i com ja establia l'Ordenança Municipal d'Establiments de Concurrència Pública de 15 de maig de 1987.
b) La prohibició d'estar ubicats en edificis o recintes sanitaris o docents.
c) Les condicions higiènic -sanitàries establertes a l'Annex IV de la present Ordenança.
Modificat per Acord Consell Plenari de 29 maig 2009 .
Tercera.Tramitació.
1. L'adaptació a que fa referència l'apartat 1 de la Disposició Transitòria Segona de la present Ordenança,
consisteix en la sol·licitud i tramitació d'una nova llicència d'activitats.
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En el cas que sigui necessari dur a terme obres per a la modificació de les instal·lacions o elements de
construcció, la sol·licitud de llicència es tramitarà en expedient únic de llicència d'activitats i obres.
2. La documentació a aportar consistirà en:
a. projecte tècnic visat i signat per tècnic competent (incloent memòria tècnica, plànols i pressupost) d'activitats i
obres si escau.
b. assumeix de direcció visat.
c. estudi de seguretat i salut o estudi bàsic segons RD 1627/97, visat.
d. designació de coordinador de seguretat i salut, quan sigui exigible segons RD 1627/97.
e. autoliquidació de les taxes.
Afegida per Acord Consell Plenari de 29 maig 2009 .
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l'Ordenança Municipal dels Establiments de Concurrència Pública, aprovada definitivament pel
Consell Plenari en sessió celebrada el 15 de maig de 1987.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor als sis mesos de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona».
ANNEX I
CLASSIFICACIÓ D'ESTABLIMENTS EN FUNCIÓ DE L'OBJECTE DE LLUR ACTIVITAT
1. Espectacles. activitats d'exhibició i espectacle (abans E)
1.1. Exhibicions o espectacles realitzats en recintes descoberts
1.1.1. Cinema i autocinema
1.1.2. Teatre i similars
1.1.3. Audició
1.1.4. Concert
1.1.5. Circs i anàlegs
1.1.6. Espectacle taurí
1.1.7. Espectacles esportius
1.1.7.1. Amb intervenció de persones exclusivament
1.1.7.2. Amb intervenció de persones i d'animals o, exclusivament d'animals.
1.1.7.3. Amb intervenció de vehicles
1.1.8. Folklore. Quan aquesta activitat es practica en establiments d'exhibició i espectacles.
1.1.9. Exhibicions especials.
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1.2. Exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts
1.2.1. Cinema
1.2.2. Teatre i similars
1.2.3. Audició
1.2.4. Concert
1.2.5. Circs i anàlegs
1.2.6. Espectacles esportius
1.2.6.1. Amb intervenció de persones exclusivament
1.2.6.2. Amb intervenció de persones i d'animals o, exclusivament d'animals.
1.2.6.3 Amb intervenció de vehicles
1.2.7. Folklore. Quan aquesta activitat es practica en establiments d'exhibició i espectacles.
1.2.8. Exhibicions especials.
2. Activitats recreatives
2.1. Activitats esportives (abans D)
2.1.1. Activitats esportives recreatives practicades en recintes descoberts.
2.1.1.1. Les realitzades en estadis, pavellons o altres espais similars emprats de practicar esports regulats per la
seva normativa específica i amb finalitats exclusivament recreatives
2.1.1.2. Les realitzades en canòdroms, hipòdroms o altres similars, l'objecte de les quals és la pràctica d'esports
amb animals, sempre que estiguin autoritzades per la seva normativa específica i amb finalitats estrictament
recreatives.
2.1.1.3. Les realitzades a la via pública, circuits, velòdroms o altres espais similars, les quals tenen com objecte
la pràctica d'esports, a peu o amb vehicles, amb motor o sense, i amb finalitats exclusivament recreatives.
2.1.1.4. Les realitzades en espais oberts o a l'aire lliure, inclòs l'esquí.
2.1.1.5. Les consistents en la pràctica de l'esport i/o la cultura física en establiments adequats, com centres de
gimnàstica, aeròbic o similars, amb finalitats estrictament recreatives.
2.1.1.6. Piscines d'ús públic sotmeses a les Normes sanitàries aprovades pel Decret 95/2000, de 22 de febrer.
2.1.2. Activitats esportives recreatives practicades en recintes coberts
2.1.2.1. Les realitzades en estadis, pavellons o altres espais similars emprats de practicar esports regulats per la
seva normativa específica i amb finalitats exclusivament recreatives
2.1.2.2. Les realitzades en canòdroms, hipòdroms o altres similars, l'objecte de les quals és la pràctica d'esports
amb animals, sempre que estiguin autoritzades per la seva normativa específica i amb finalitats estrictament
recreatives.
2.1.2.3. Les realitzades velòdroms o altres espais similars, les quals tenen com objecte la pràctica d'esports, a
peu o amb vehicles, amb motor o sense, i amb finalitats exclusivament recreatives.
2.1.2.4. Les consistents en la pràctica de l'esport i/o la cultura física en establiments adequats, com centres de
gimnàstica, aeròbic o similars, amb finalitats estrictament recreatives.
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2.1.2.5. Piscines d'ús públic sotmeses a les Normes sanitàries aprovades pel Decret 95/2000, de 22 de febrer.
2.2. Activitats musicals (abans F)
2.2.1. Bar musical: disposa de servei de bar, amb ambientació musical per mitjans mecànics, però no pot
disposar de pista de ball o d'espai assimilable, ni oferir representacions, projeccions, espectacles, ni actuacions.
2.2.1.bis. Bar musical con música en directo: dispone de servicio de bar, con ambientación musical en directo o
reproducida, pero no puede disponer de pista de baile o espacio asimilable.
2.2.2. Discoteca: disposa de servei de bar i d'un espai idoni per ballar, amb una o més pistes, amb música
gravada prèviament i transmesa per mitjans mecànics i amb una o més barres i/o serveis de taula;
ocasionalment, hi poden tenir lloc breus exhibicions i espectacles.
2.2.3. Sala de ball: té per objecte oferir al públic un espai idoni per ballar amb música interpretada en directe i,
complementàriament, amb música pregravada i transmesa per mitjans mecànics; les sales de ball han de
disposar d'escenari per a l'orquestra, de pista de ball, de camerinos per als músics i de servei de bar.
2.2.4. Sala de festes amb espectacle: té com objecte oferir actuacions musicals, de varietats o música per ballar;
les sales de festes han de disposar d'escenari amb pista de ball o sense, de camerinos per artistes que actuen i
de servei de bar i/o de restaurant.
2.2.5. Cafè teatre i cafè concert: tenen per objecte únic oferir en directe actuacions musicals, teatrals o de
varietats, sense pista de ball ni espai assimilable; aquests establiments han de disposar de servei de bar,
d'escenari, de camerinos per als artistes que actuen, i de cadires i taules per al públic espectador.
2.2.6. Sales d'exhibició sexual. Locals que ofereixen actuacions i espectacles d'exhibició d'actuacions i de
pràctiques sexuals, inclosos els denominats peep-show. Aquests establiments poden disposar d'una o vàries
instal·lacions de bar, d'ambientació musical, d'espectacles i exhibicions.
2.2.7. Locals on s'exerceix la prostitució.
2.2.7.1. Locals amb de servei de bar i amb ambientació musical per mitjans mecànics, sense pista de ball ni
espai assimilable, que disposa de reservats annexos on es presten serveis de naturalesa sexual.
2.2.7.2. Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics, amb escenari i pista de ball o sense, amb camerino
pels artistes, seients i taules per al públic espectador, i que disposa de reservats annexos on es presten serveis
de naturalesa sexual.
2.3. Activitats de restauració (abans C)
2.3.1. Bar: disposa de barra i, addicionalment, de servei de taules, per proporcionar al públic, mitjançant preu,
begudes acompanyades o no de tapes i d'entrepans freds o calents. No s'hi poden servir dinars ni sopars. Pot
disposar d'aparells generadors de calor com cafeteres i forns de microones amb la única finalitat d'escalfar tapes
o entrepans, sense que puguin elaborar aliments cuinats en el propi establiment; tanmateix, s'hi poden servir
tapes cuinades procedents d'una empresa de catering o cuina industrial degudament inscrita en el Registre
Sanitari d'Indústries
2.3.2. Bar amb restauració menor.
2.3.2.1. Bar amb restauració mixta menor. Bar de les mateixes característiques i limitacions que els de la classe
2.3.1, que disposa com únic instrument addicional de cocció i preparació d'aliments d'una planxa elèctrica de 3
kW per a l'elaboració d'entrepans calents.
2.3.2.2. Bar amb menjar ràpid. Bar que disposa de tota mena d'elements de cocció i preparació d'aliments, sense
límit de tipus, de combustible ni de potència, en els que es poden elaborar tapes i entrepans freds i calents, però
en els que no és possible servir dinars ni sopars.
2.3.3. Restaurant: disposa de servei de menjador amb al finalitat d'oferir àpats al públic, consistents bàsicament
en dinars i sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix establiment en el que es desenvolupa
l'activitat. Els aliments servits poden ser elaborats en la cuina del propi establiment o bé procedir d'una empresa
de catering o cuina industrial degudament inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries
2.3.3.1. Restaurant en el que, tot o part, dels aliments s'elaboren en la pròpia cuina de l'establiment.
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2.3.3.2. Restaurant en el que, exclusivament, es serveixen menjars procedents d'una empresa de catering
degudament inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries, amb una potència màxima d'escalfament de 5 kW i
sense potència de cocció.
2.3.4. Restaurant-bar: aquesta activitat té com objecte oferir al públic, mitjançant preu, els serveis de restaurant
i de bar conjuntament.
2.3.4.1. Restaurant-bar en el que, tot o part, dels aliments servits al restaurant s'elaboren en la pròpia cuina de
l'establiment.
2.3.4.2. Restaurant-bar en el que els menjars servits en el restaurant procedeixen, exclusivament, d'una
empresa de catering degudament inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries, amb una potència màxima
d'escalfament de 5 kW i sense potència de cocció..
2.3.4.3. Gelateries i orxateries.
2.4. Activitats de joc i atraccions (abans B)
2.4.1. Jocs d'atzar: aquesta activitat permet arriscar diners o objectes susceptibles d'avaluació econòmica, en
funció del resultat d'un esdeveniment futur i incert; la classificació més particularitzada d'aquestes activitats serà
la que estableixi la seva normativa específica.
2.4.1.1. Saló de joc: establiment que disposa de màquines recreatives de tipus B, regulades pel Reglament de
Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 28/1997, de 21 de gener.
2.4.1.2. Bingo: establiment destinat a la pràctica del joc de la plena o bingo, regulat pel Reglament aprovat pel
Decret 147/2000, de 11 d'abril; també s'hi poden autoritzar màquines recreatives de tipus A i B de les regulades
pel Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, sempre que s'instal·lin en sales diferents a les del bingo
habilitades a l'efecte.
2.4.1.3. Casinos de joc: establiments en els que es practiquen els jocs contemplats en el Catàleg aprovat pel
Decret 386/2000, de 5 de desembre, i en els que es poden instal·lar màquines recreatives de tipus A, B i C.
2.4.2. Jocs recreatius: aquests activitat es desenvolupa mitjançant màquines o aparells en els quals, a canvi del
pagament d'un preu, es pot gaudir d'un temps de joc i eventualment es pot oferir com a únic premi la repetició
d'un temps de joc; la classificació més particularitzada d'aquestes activitats serà la que estableixi la seva
normativa específica.
2.4.3. Jocs esportius: aquesta activitat es desenvolupa per mitjà de màquines o aparells esportius o recreatius,
amb exclusió dels jocs previstos en el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar
2.4.4. Atraccions recreatives: aquesta activitat ofereix al públic assistent diversió per mitjà d'instal·lacions fixes o
mòbils, com ara instal·lacions aquàtiques, cavallets mecànics, sínies, muntanyes russes, tobogans, llits elàstics,
fires i tómboles.
2.4.5. Ludoteques: aquesta activitat es desenvolupa en espais delimitats i tenen una finalitat lúdica, educativa,
cívica, social i cultural, elaboren i porten a terme un projecte formatiu, i tenen com objecte principal col·laborar
en el desenvolupament integral de la persona a través del joc, per la qual cosa estan dotats d'un fons organitzat
de jocs, joguines i altres elements lúdics
2.5. Activitats culturals i socials (abans A)
2.5.1 Exposicions museus i altres similars. Aquestes activitats a més de la mostra de pintures, escultures,
fotografies, llibres, vestuari o qualsevol altre tipus d'objecte moble, també poden emprar mitjans audiovisuals.
2.5.2. Conferències i congressos. Aquestes activitats també poden emprar mitjans audiovisuals.
2.5.3. Festes populars. Aquesta activitat consisteix en la celebració, en dates senyalades, d'actes festiu de
caràcter recreatiu. Tenen la consideració de festes populars, entre d'altres, les festes majors, les revetlles, en les
quals poden tenir lloc altres activitats, com concerts, audicions, balls i restauració.
2.5.4. Festes tradicionals. Aquesta activitat consisteix en la celebració, en dates senyalades, d'actes festius de
caràcter folklòric, religiós o tradicional, en els quals els assistents es concentren en un lloc determinat o en el seu
recorregut o itinerari. Tenen la consideració de festes tradicionals, entre d'altres, els aplecs, les romeries, les
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desfilades, les ofrenes i els actes similars.
2.6. Activitats audiovisuals (abans O)
2.6.1. Activitats desenvolupades per mitjà d'aparells electrònics o audiovisuals, amb la intervenció del públic o
no; en la realització d'aquestes activitats es poden utilitzar aparells de reproducció videomagnètica, de realitat
virtual o de karaoke.
2.6.2. Activitats d'exhibició individualitzada o col·lectiva de material audiovisual pornogràfic, sempre que no
tinguin la consideració de cinema (sales X) o de sala de festes amb espectacle, i que es poden complementar
amb la venda de productes de caire eròtic; tenen aquesta consideració, entre d'altres, els anomenats sex-shops
que disposen de vint o més monitors de reproducció videomagnètica en cabines individuals o de deu o més en
cabines col·lectives.
2.6.3. Establiments de telecomunicacions per mitjà de l'accés a serveis telefònics d'ús públic, també coneguts
com a «locutoris», i/o per mitjà de l'accés a connexió d'internet.
2.7. Activitats zoològiques (abans Y)
Establiments en els quals s'exposen al públic animals en estat de semillibertat o en captivitat; aquestes activitats
es poden desenvolupar en grans recintes a l'aire lliure o en instal·lacions o construccions tancades; tenen la
consideració d'activitats zoològiques, entre d'altres, els parcs zoològics i els aquàriums.
Ap. 2.2.1.bis afegit per Acord Consell Plenari 29 febrer 2008
ANNEX II
CONDICIONS TÈCNIQUES PER A ESTABLIMENTS DE TELECOMUNICACIONS PER MITJÀ DE L'ACCÉS A SERVEIS
TELEFÒNICS D'ÙS PÚBLIC, TAMBÉ CONEGUTS COM A «LOCUTORIS», I/O PER MITJÀ DE L'ACCÉS A CONNEXIÓ
D'INTERNET (2.6.3)
1. Situació
La zona o sala de públic d'aquests establiments només es pot situar en planta baixa. Els serveis, lavabos i
cambres auxiliars, es poden ubicar en planta soterrani
2. Entrades i sortides
2.1. L'accés principal dels locals ha de tenir una amplada lliure mínima d'1'80 m.
2.2. Tots els locals han de disposar de sortides d'emergència, llevat d'aquells que tinguin una superfície útil
inferior als 100 m2 i compleixin la condició que des de cap punt de l'interior de la sala a la sortida no hi hagi una
distància superior a 25 m.
3. Circulació i passadissos
Els passos de circulació de públic han de tenir una amplada mínima d'1'20 m., i aquest espai ha de ser exclusiu
per aquesta finalitat
4. Superfície i amplada mínimes
4.1. La superfície mínima útil del local ha de ser de 60 m2 i la seva amplada mínima de 4 m.
4.2. Per superfície útil s'entendrà la que es accessible normalment al públic, es a dir, el vestíbul si n'hi ha, la sala
i els lavabos. Les altres dependències (magatzems, sales auxiliars, etc..) no seran compatibilitzades com a
superfície útil
5. Alçada i volum
5.1. L'alçada lliure mínima del local ha ser de 2'50 m; i en els serveis, lavabos, magatzems i resta de
dependències auxiliars, l'alçada lliure mínima ha ser de 2,20 m.

31/34

5.2. El local ha de respectar un volum mínim de 4 m3 per persona i disposar d'un sistema de ventilació capaç per
renovar i/o extreure almenys 8 volums/hora. El concepte indicat de volum mínim podrà compensar-se amb un
sistema de climatització que satisfaci els requeriments del Reglament d'Instal·lacions de Calefacció, Climatització
i Aigua Calenta Sanitària (Reial Decret 1618/1980, de 4 juliol) i les Instruccions Tècniques Complementaries ITIC (Ordre de 5 juliol de 1981)
6. Aforament
L'aforament màxim del local es determinarà en la proporció d'una persona cada 1'50 m2 de superfície útil
excloent els lavabos i vestíbul s'hi ni ha.
7. Zona de locutoris
Si hi ha locutoris, han de disposar d'un espai exclusiu dotat d'una zona d'espera només destinada a aquesta
finalitat d'1 m2 per cada telèfon i/o locutori, i no poden incloure per tant els passos de circulació, zona d'ocupació
d'altres activitats, mobiliari i/o màquines.
ANNEX III
Distància dels establiments de concurrència pública, entre sí o amb altres establiments (article 25.2)

ANNEX IV
CONDICIONS HIGIÈNICO-SANITÀRIES DE LES SALES D'EXHIBICIÓ SEXUAL I DELS LOCALS ON S'EXERCEIX LA
PROSTITUCIÓ
Els reservats annexos als locals on s'exerceix la prostitució hauran de reunir les condicions higiènico-sanitàries
següents:
1. L'alçada mínima ha de ser de 250 cm.
2. La superfície mínima ha de ser de 9 m2, inclosa la superfície destinada al lavabo.
3. Els paraments, l'equipament i el mobiliari han de ser de fàcil neteja i desinfecció.
4. Cada reservat contindrà un espai independent destinat al lavabo, de superfície no inferior a 3 m2 revestit de
material fàcilment rentable i desinfectable, dotat de lavabo, inodor, bidet i contenidor per a residus profilàctics
(preservatius, tovalloles, etc.).
5. Tant el reservat com el lavabo han de disposar de ventilació preferiblement natural i, en cas de ser forçada,
s'ha de garantir 1,5 l/s/ m2.
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6. No podran destinar-se a un ús diferent de l'autoritzat.
7. Cal disposar d'un servei de canvi de roba, tant del llit com del lavabo, i s'ha de garantir la seva neteja i
desinfecció.
Ap. 4 modificat per Acord Consell Plenari de 22 desembre 2003 .
ANNEX V
SERVEIS SANITARIS DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ
Els serveis sanitaris dels establiments de restauració han de complir, segons superfície i aforament, la dotació
següent:
* Fins a 25 m2 construïts i 15 persones: 1 inodor i 1 lavabo.
* Entre 16 i 50 persones:
-Homes: 1 inodor i 1 lavabo.
-Dones: 1 inodor i 1 lavabo.
No cal que estiguin adaptats per a minusvàlids.
* Entre 51 i 250 persones:
-Homes: 1 urinari, 1 inodor i 1 lavabo.
-Dones: 2 inodor i 1 lavabo.
Un dels serveis sanitaris ha d'estar adaptat per a minusvàlids
* Entre 251 i 500 persones:
-Homes: 2 urinaris, 2 inodor i 2 lavabos.
-Dones: 3 inodor i 2 lavabos.
Un dels serveis sanitaris ha d'estar adaptat per a minusvàlids
* Entre 501 i 750 persones:
-Homes: 4 urinaris, 3 inodor i 3 lavabos*.
-Dones: 6 inodor i 3 lavabos*.
* Entre 751 i 1000 persones:
-Homes: 4 urinaris, 4 inodor i 4 lavabos*.
-Dones 7 inodor i 4 lavabos*.
* Els serveis sanitaris d'ús públic han de disposar, com a mínim d'una cambra higiènica adaptada, que ha
d'ajustar-se a allò que preveu l'apartat 2.4.3 de l'Annex 2 del Decret 135/1995 o norma que el substitueixi.
* A partir de 1001 persones, el nombre i dotació de serveis sanitaris serà el que s'estableix a l'article 12.1 del
Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, aprovat pel Reial Decret 2816/1982,
de 27 d'agost, norma que el substitueixi.
El text consolidat presenta, en un únic redactat, l’ordenança amb les seves posteriors modificacions i correccions
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per facilitar la lectura i comprensió.
A causa del fet que les modificacions, o correccions, més recents poden trigar un temps a incorporar-se al text
consolidat, advertim que l’únic text oficial és el publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i que es pot
consultar en aquesta mateixa web o a la Biblioteca General de l’Ajuntament de Barcelona.
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