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ng ordre: 	098/2014 ACTIVITATS 

	
data: 22 de desembre de 2014 

anul•la: 

TEMA DEROGACIÓ ANNEX IV DE LA LPCAA 

normativa de referéncia: LA LLEI 2/2014, DEL 17 DE GENER, DE MESURES FISCAIS, ADMINISTRATIVES, FINANCERES I DEL SECTOR 

PUBLIC. 
LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D'ACTIVITATS 

(LPCAA). 
DECRET 112/2010, DE 31 D'AGOST, PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT D'ESPECTACLES PÚBLICS 1 

ACTIVITATS RECREATIVES. 
INSTRUCCIÓ (PUBLICADA AL BOPB EN DATA 12 DE GENER DE 2011) PER A L'APLICACIÓ DE 

L'ORDENANCA MUNICIPAL I D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE 
BARCELONA (OMAIIA), A PARTIR DE L'ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI 20/2009, DE 4 DE 

DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D'ACTIVITATS (LPCAA). 

DECRET LEGISLATIU 1/2000, DE 31 DE JULIOL D'A.PROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI 

D'ESPORT. 
DECRET 95/2005, DE 31 DE MAIG, D'APROVACIO DEL PLA DIRECTOR D'INSTAL-LACIONS I 

EQUIPAMENTS ESPORTIUS A CATALUNYA. 

 

El motiu de la present Circular és el d'aclarir la tramitació que cal seguir per a les activitats incloses a 
l'Annex IV de la Llei 20/2009, derogat per l'article 170 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures 

fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 

ANNEX IV LPCA 

L'annex IV de la Llei 20/2009, en el qual s'establia el régim de Ilicéncia per a les activitats d'espectacles 

públics i activitats recreatives no subjectes a aquest régim segons la seva normativa específica, 

comprenia les activitats següents: 

a) Activitats recreatives: 

1. Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones. 

2. Discoteques. 

3. Sales de ball. 

4. Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones. 

5. Sales de festes amb espectacle. 

6. Discoteques de joventut 

b) Activitats de naturalesa sexual: 

1. Locals amb servei de bar i ambientació musical. 

2. Locals que ofereixen actuacions i espectacles erótics. 

c) Activitats i instal•lacions esportives amb una capacitat superior a 150 persones o amb una 

superfície superior a 500 m2. (En aquest punt restaven inclosos les activitats i instal•lacions 
esportives realitzades per esportistes davant de públic, com les de práctica realitzada per a 
usuaris privats sense públic (gimnás). 
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CONTEXT NORMATIU ACTUAL 

Així doncs, com a conseqüéncia d'aquesta derogació, caldrá classificar les activitats d'acord amb la 

normativa corresponent. 

Segons l'article 124 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'Espectacles 

Públics i Activitats Recreatives, estan sotmesos al régim de la comunicació prévia els casos següents: 

a) La modificació no substancial deis establiments oberts al públic que comptin amb la llicéncia 

municipal corresponent. 

b) Els establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematográfics. 

c) Els establiments oberts al públic destinats a espectacles públics i activitats recreatives musicais amb 

un aforament autoritzat fins a 150 persones. 

d) Establiments oberts al públic d'activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 

persones, i sempre que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l'aire Iliure. 

e) Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catáleg de l'annex 1. 

ACLARIMENT SOBRE LES ACTIVITATS ESPORTIVES: 

L'article 4 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa deis espectacles públics i 
activitats recreatives, que determina l'ámbit d'aplicació d'aquesta Llei, a l'apartat 3 preveu: "les 
activitats esportives, les activitats relacionades amb el joc i les apostes, les activitats de restauració i els 
espectacles amb ús d'animals són regulats per Ilur normativa especifica i, supletóriament, els és 
aplicable aquesta Ilei". 

Per altra banda, el Text refós de la Llei de l'Esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de julio], 
preveu al seu article 60: "correspon al Consell Cataló de l'Esport de determinar per reglament les 
tipologies, la documentació i les característiques técniques generals i particulars deis projectes 
d'instal•lacions i equipaments esportius. lgualment s'ha de determinar per via de reglament el contingut 

deis programes d'actuació generals o especials, als efectes de llur tramitació, assenyalant els criteris i els 
parómetres que s'han de tenir en compte per a aprovar i finanpar les actuacions que els dits programes 
preveuen i també les condicions especifiques pera concedir-les". 

El Decret 95/2005, de 31 de maig, va aprovar el Pla Director d'instal•lacions i equipaments esportius a 
Catalunya, com a pla territorial. No obstant, la normativa de l'esport NO regula el régim administratiu de 
les instal•lacions esportives. 

En l'apartat c) del punt IV sobre "Regulació supletória de determinats espectacles públics i activitats 
recreatives" dins el Catáleg (Annex 1) del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, defineix les activitats esportives com: "son les realitzades 
per esportistes amb o sense la utilització de vehicles, aparells o animals, davant de públic". 

En conseqüéncia, les activitats de práctica esportiva realitzades per a usuaris privats sense públic 
(gimnás) NO estaran subjectes al compliment del citat Decret. 
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'Actuació Urbanística 	 La Cap del Departament 
de Llicénciel d'Activitats 

La Dire 

u 

CONCLUSIONS 

• Les activitats recreatives que disposen d'un aforament superior a 150 persones ja estaven dins el 

régim de Ilicéncia municipal i les activitats recreatives amb un aforament inferior a 150 persones 

dins el régim de comunicació prévia, d'acord amb l'article 124 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, 

pel qual s'aprova el Reglament d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives. 

• Els establiments en els quals s'exerceixen activitats de naturalesa sexual ja requerien Ilicéncia 

municipal segons l'article 41 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 

d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives. 

• Les activitats i instal•lacions esportives, es diferenciaran en: 

les activitats esportives realitzades per esportistes amb o sense la utilització de vehicles, 
aparells o animals, davant de públic. Aquestes estaran subjectes al compliment del Decret 

112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'Espectacles Públics i Activitats 

Recreatives, i per tant, les activitats amb un aforament superior a 150 persones restaran dins el 

régim de llicéncia municipal i les que disposin d'un aforament inferior a 150 persones dins el 

régim de comunicació prévia, d'acord amb l'article 124 del i els correspondrá el trámit de 

llicéncia municipal, per no estar incloses a l'article 124 del citat Decret. 

les activitats de práctica esportiva realitzades per a usuaris privats sense públic (gimnás). 
Aquestes NO estaran subjectes al compliment del citat Decret i es tramitaran mitjancant un 

comunicat amb certificació prévia, d'acord amb l'annex lll.2b. 

RÉGIM TRANSITORI 

D'acord amb el que va establir la instrucció d'alcaldia per a l'aplicació de la OMAIA amb l'entrada en 
vigor de la Llei 20/2009, en el seu punt 8.2 per a les activitats que havien canviat del régim de llicéncia al 
regim de comunicació, els procediments iniciats abans de l'entrada en vigor de la citada Llei 2/2014 

relatius a les activitats de práctica esportiva realitzades per a usuaris privats sense públic (gimnás) 
incloses dins del régim de llicéncia ambiental per l'Annex IV de la LPCA (amb un aforament superior a 
150 persones i superficie superior a 500 m2) i dins l'Annex III.2b segons el context normatiu actual 

(exclosos pel Decret 112/2010), que en el moment d'entrada en vigor d'aquesta Llei no s'hagin resolt 

amb l'atorgament de la corresponent llicéncia, es continuaran tramitant i resolent d'acord amb el 

procediment vigent en el moment de la seva incoació. 

Un cop atorgada la llicéncia, el control es donará per complimentat amb una comunicació prévia que 

acompanyi, com a mínim, la certificació de conformitat Iliurada per una entitat ambiental de control, 

amb el contingut que estableix l'article 16.2 de l'OMAIA. 

Montserrat Mendoza Vila eca 	 Cristina Po o Sangüesa 

Nota: L'original d'aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxiu. 
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