
Ajuntament de Barcelona Geréncia d'Hábitat Urbá 
Direcció d'Actuació Urbanística 

Avgda Diagonal, 240 2.` planta 
08018 - Barcelona 
Tel. 932 914 447 
Fax 932 914 452 

CIRCULAR INTERNA 

no ordre: 
	

083/2011 ACTIVITATS 	data: 8 d'octubre de 2011 
anul.la  a: 

TEMA AMPLIACIÓ D'ACTIVITATS EXISTENTS DE DISCOTECA 
SALA DE FESTES AMB ESPECTACLE AMB ACTIVITATS 
EQUIVALENTS "DE JOVENTUT', EN APLICACIÓ DEL DECRET 
112/2010. 

normativa de referencia: DECRET 112/2010, DE 31 D'AGOST, PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT 
D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES 
ORDENANA MUNICIPAL D'ACTIVITATS I D'ESTABLIMENTS DE PÚBLICA 
CONCURRENCIA 

 

CONSIDERACIONS NORMATIVES 

El Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i 
activitats recreatives disposa, en el seu article 92.2 que en un mateix establiment obert al públic 
es poden realitzar diferents espectacles públics i activitats recreatives deis definas per separat a 
l'Annex I, sempre que compleixin tots els requeriments exigits per a cadascun d'aquests , que 
cap disposició no els declari incompatibles i que no ho siguin físicament o técnicament. 

De la lectura de la disposició transitória segona del Reglament es dedueix que els establiments i 
espais oberts al públic existents que estiguin autoritzats a l'entrada en vigor d'aquest 
Reglament, en cas d'ampliació o modificació de les activitats recreatives o deis espectacles 
públics inclosos a la llicéncia, no han de adequar-se plenament als requisits i condicionaments 
d'aquest Reglament, sempre i quan ampliació sol•licitada no requereixi un canvi en les seves 
instal•lacions. 

Entenem que l'activitat recreativa de "discoteca de joventut" es totalment compatible a nivell 
d'instal•lacions amb l'activitat de "discoteca" i que no requereix mesures específiques. Les 
diferéncies entre ambdues activitats venen derivades de la tipología del públic al qual estan 
destinades, en aquest cas l'edat, i es materialitzen en el desenvolupament de l'activitat: 
prohibició de begudes alcohóliques i restriccions d'accés per edat. 

La mateixa reflexió anterior és aplicable a l'activitat de "sala de festa amb espectacle i concerts 
d'infáncia i joventut" envers activitats ja existents de "sala de festes amb espectacle". 

Lo anteriorment exposat permet concloure que es pot admetre l'ampliació a "discoteca/sala de 
festes de joventut" d'una "discoteca/sala de festes" existent degudament legalitzada, 
argumentant l'esmentada ampliació en la teoria de que aquesta ampliació no requereix un canvi 
en les seves instal•lacions. 
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CRITERIS PER L'AUTORITZACIÓ 

Com a condició básica per acollir-se a aquest supósit, l'establiment existent ha de disposar de 
llicéncia concedida adient (discoteca o sala de festes) i d'autorització pel seu funcionament, és a 
dir, de posada en servei, de control inicial o d'adequació ambiental, segons el cas. 

PROCEDIMENT DE SOL•LICITUD 

Per la seva sol•licitud, el titular de la llicéncia (o representant autoritzat) haurá de presentar la 
corresponent instancia proporcionant les dades oportunes. 

ector d'Actuació Urban stica 	 Cap del Departament 
de Llicén • s d'Activitats 

Miguel García Sanjuan 	 Cristin 	o Sangüesa 

Nota: L'original d'aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 
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urtr.st IM mopason moramou 

Dadas de ...11.1 

Ajuntament de Barcelona Geréncia d'Hábitat Urbá 
Direcció d'Actuació Urbanística 

Avgda Diagonal, 240 2• planta 
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Tel. 932 914 447 
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ANNEXE A LA CIRCULAR 83/2011 

PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ 

A nivell de gestió, per introduir aquesta tramitació en els sistemes d'informació corporatius, es 
disposa de la plantilla "Discoteques i sales de festa de joventut", a la pestanya "Altres 
documents" de l'aplicatiu de "Llicéncies d'activitat". 

L'esmentada plantilla está dissenyada pels dos casos alhora, i per tant s'hauran d'eliminar les 
referéncies al cas que no correspongui, adaptant el document i generant la nova resolució, que 
haurá de completar el circuit de signatures. 

Al mateix temps s'haurá d'afegir a la fitxa de l'expedient original, l'epígraf segons correspongui 
a la casella de tipus d'activitat, així com al requadre de descripció de lliure de l'activitat ( en 
aquest segon cas, no cal fer constar les numeracions, només la descripció de l'activitat). 

"12.35.a3/2.2.4b Sala de festes infantils i juvenils" 

"12.35.a3/2.2.2b Discoteca de joventut" 

Alhora caldrá apuntar la data dels trámits i la descripció dels mateixos a la pantalla Accions: 
Ubicació de l'expedient 
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