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lnstltut de Cultura

Memòria d'avaluació de I'impacte normatiu del projecte de

modificació de I'ordenança municipal de les activitats idels
establiments de pública concurrència, per a la creació de la nova

categoria "Espai de Cultura Viva"

La present memòria s'elabora en aplicació dels articles 129 de la Llei 3912015, d'1 d'octubre,

del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de l'article 64 de la
Llei 2612010, del 3 d'agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions

públiques de. Catalunya, i de les estipulacions contingudes a les directrius: de tècnica

normativa i les directrius sobre la tramitació de l'expedient per a I'aprovació de les

ordenances, els reglaments i els decrets, de l'Ajuntament de Barcelona, publ

de 14 de maig de 2015.

Anàlisi del context

La música juga un paper fonamental en el desenvolupament de la vida urbana au
com Barcelona. El fet social que representa té diverses derivades que s'han

a I'hora desenvolupar polítiques públiques en aquest context. Junt amb
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d'aquest sector pel que fa a I'impacte econòmic a la ciutat, existeix un teixit d'escala petita i

mitjana que desenvolupa la seva activitat amb un alt valor cultural i social de proximitat.

A l'any 2015 I'Ajuntament de Barcelona va obrir una línia de recerca tècnica ijurídica per tal

de reconèixer en el marc normatiu vigent aquest valor, ampliant el marge per realitzar

activitats musicals en directe amplificades mitjançant una nova circular publicad a al 2016

que ampliava aquesta possibilitat -restringida a sales de concert i bars musicals- a espais

amb llicència de bar, cafeteria i restaurant dins dels marcs de seguretat i aïllament acústic

establerts per l'Ordenança generaldel medi ambient urbà de Barcelona (OMA) i I'Ordenança

municipal d'activitats i d'intervenció integral de I'administració ambiental de, Barcelona

(oMArA).
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Des de I'lnstitut de Cultura de Barcelona, en coordinació amb altres àrees municipals

(Bombers de Barcelona, Ecologia Urbana, Departament de llicències d'activitats,

departaments de llicències de districtes, regidoria de comerç, etc.), hem impulsat un pla de

treball que contempla diferents línies d'actuació per tal de reconèixer el valor cultural i social

de la música en viu i la cultura independent de proximitat. Un conjunt d'estratègies

i de llarg recorregut que responguin alhora al paper de la música i la cultura de

a fet social i com a espai de convivèncià des d'on practicar una dimensió

de la cultura, fent conciliar aquesta activitat amb el dret al descans

es de Barcelona

aquest procés d'anàlisi i desenvolupament de noves polítiques per a la

viu i la cultura de proximitat, recull la necessitat de crear una nova categoria

en les previstes en I'ordenança municipal de les activitats i dels establiments de

pública concurrència. Aquesta nova identificació tècnica i jurídica està dissenyada per a

espais que realitzin activitats culturals de petit i mitjà format amb l'objectiu de reconèixer el

seu valor públic, endreçar el marc normatiu que les regula, i dissenyar estratègies d'impuls

d'aquest tipus d'activitats garantint la convivència, posant especial atenció a I'activitat

musical pel ser una de les activitats culturals més participades i descentralitzades a la ciutat

de Barcelona, i amb característiques tècniques particulars.

La implementació de la present categoria anirà acompanyada d'un seguit de mesures que

busquen impulsar aquest tipus de programacions. Per aquest motiu, aquests espais podran

formar part d'una xarxa d'espais de cultura viva, per tal de compartir agenda, marc per a la

interlocució pública, estratègies de comunicació, etc. Alhora es podran establir

convocatòries específiques de.subvencions i/o ajuts per a aquests locals per tal de donar

suport a la seva adequació tècnica i suport a la programació estable.

La present categoria busca resoldre éspecíficament algunes problemàtiques per tal

d'establir un conjunt normatiu que dialogui amb la realitat d'aquest tipus d'activitat cultural.

L'empara legal i normativització busca, a partir de la seva implementació, garantir al mateix

temps la convivència, I'arrelament territorial, la participació ciutadana i la sostenibilitat socio-

econòmica d'aquestes activitats com un actiu cultural de primer ordre de Barcelona.
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lmpacte pressupostari

Aquest modificació normativa no suposa un impacte directe en els pressupostos municipals,

en atenció a què al règim d'intervenció administrativa previst és el de comunicació prèvia

amb certificació.

Tot i això, cal tenir present que hi haurà determinades actuacions municipals que s'hauran

de dur a terme, en quant a inspeccions d'establiments, avaluació de documentacio tècnica,

que pot comportar un impacte de recursos humans i econòmics difícilment avaluables en

aquests moments.

lmpacte econòmic i social

La present mesura reconeix la rellevància social d'aquest context com a espais culturals de

proximitat en tant que promouen al mateix temps la convivència i la interacció amb diferents

institucions, entitats o col.lectius que tenen per objecte la participació

descentralitzada arreu de la ciutat de Barcelona. Són projectes que posen

processos creatius i artístics que es desenvolupen de manera propera al públic

capacitat de generar economies culturals de petita escala imprescindibles pel circuit

de la ciutat, que en el seu conjunt abasta, des d'aquests contexts fins als grans

musicals de la ciutat

lmpacte normatiu

La present tasca normativa comporta la modificació de l'actual Ordenança municipal de les

activitats i dels establiments de concurrència pública de Barcelona, en el sentit d'afegir una

nova activitat recreativa, a l'annex l, sota l'epígraf 2.8, i afegir un nou Annex, que seria el

núm. V, on es desplegui la regulació de la dita nova categoria.

lmpacte de gènere

S'adjunta informe del departament de Transversalitat de gènere.
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lmpacte altres sectors relacionats

La música representa a Barcelona un dels epicentres de la interacció socials de diversa

índole. Aquesta mesura facilita vies d'accés a circuits culturals d'espais de formació i

producció cultural de diversa escala.

rojectes d'innovació tecnològica a l'economia social de proximitat, aquesta mesura

pais intersectorials dins i fora de l'àmbit cultural per la disposició d'un context

r a diferents pràctiques artístiques en relació a diferents àmbits productius i socials

ona, a 23 de gener de 2019

jurídica delegada i

jurídics
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