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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 044/2006 ACTIVITATS data: 8 de juny 2006 
aquesta circular anul·la a: 043/2006 ACTIVITATS de data 25 d’abril de 2006 

 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
criteris sobre les condicions específiques d’instal.lació per a establi-
ments de telecomunicacions per mitjà de l’accés a serveis telefònics 

d’ús públic, coneguts com a “locutoris”, i/o per mitjà de l’accés a 

connexió d’internet. 
 
normativa de referència ORDENANÇA MUNICIPAL DE LES ACTIVITATS I DELS ES-

TABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA DE BARCELO-
NA. 

 
altre normativa vinculada:  
 

 
El motiu de la present Circular es el d’aclarir els criteris a tenir en compte en la avaluació de les condi-
cions específiques d’instal.lació que han de complir els establiments de telecomunicacions per mitjà de 

l’accés a serveis telefònics d’ús públic, coneguts com a “locutoris” i/o per mitjà de l’accés a connexió 

d’internet, atès el nombre de consultes rebudes i la dispersió dels criteris que s’apliquen. 
 
En primer lloc hem dir que l’Annex II de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments 
de concurrència pública de Barcelona assenyala molt clarament, al seu punt 4.- Superfície i amplada 
mínimes, apartat 4.1.- La superfície mínima útil del local ha de ser de 60 m2 i la seva amplada mínima de 
4 metres. 
 
A l’apartat 4.2 del mateix punt 4, textualment es diu: Per superfície útil s’entendrà la que es accessible 

normalment pel públic, es a dir, el vestíbul si n’hi ha, la sala i els lavabos. Les altres dependències (ma-
gatzems, sales auxiliars, etc.) no seran comptabilitzades com a superfície útil. 
 
La normativa deixa clarament definit el que s’ha d’entendre per superfície útil d’aquest tipus de local que, 

dita superfície mínima, no pot ésser més petita de 60 m2 i que, l’amplada mínima que ha de complir el 

local, en la seva part considerada com superfície útil accessible normalment pel públic, ha d’ésser de 4 

metres. 
 
Malgrat això, es el nostre criteri, que la resta de la superfície útil que pugui tenir el local no ha de tenir, 
necessàriament, la citada amplària de 4 metres. Dita superfície pot ésser destinada a qualsevol del usos 
propis d’un locutori o d’una connexió a internet, com poden ésser: instal.lació de cabines telefòni-
ques, punts de connexió a internet, sala d’espera, etc. També, es el nostre criteri, que han d’entendre’s 

exclosos de l’obligatorietat de disposar de l’amplària mínima de 4 metres, els lavabos, que hauran de tenir 

l’amplària i superfície necessària per tal que puguin complir amb la seva funció. 
 
Barcelona, 8 de juny de 2006 
 
Director d’Actuació Urbanística Cap del Departament  
 de Llicències d’Activitats 
 
Miquel García Sanjuan Joan Moya i Magrià 
 
Nota: L’original d’aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 
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