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El present informe s'emet com a concreció final dels treballs iniciats I'any 2OI7 per a la

modificació de l'Orderiança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència
pública de Barcelona (BOPB 159, de 1,6/7/2OO3l, informats inicialment per aquests serveis
jurídics el 9 de maig de 2OIT,informe al qual ens remetem en allò que el present no reculli
expressament.

ANTECEDENTS

Des de la direcció de Cultura i Proximitat de l'lnstitut de Cultura de Barcelona (ICUB

detectar la necessitat de donar cobertura legal a un conjunt d'iniciatives privades de
municipal, que disposen de projectes culturals, i que es troben amb dificultats
establiments al públic, atès que se'ls aplica la normativa relativa als bars amb am
musical.

Detectada aquesta necessitat, s'han produit un seguit de reunions i consultes tant a

privats com amb respgnsables d'urbanisme, activitats, i altres de llAjuntament de Ba

s'han confeccionat informes tècnics que s'incorporen al present expedient.

Des de I'ICUB es proposa al òrgans competents de l'Ajuntament de Barcelona, la tipificació
d'un nou tipus d'activitat de concurrència pública, anomenada Espais de cultura viva, que
possibiliti l'aparició d'una tipologia d'establiments oberts al públic a la ciutat de Barcelona de
promoció de la vida cultural, amb totes les garanties legals necessàries, donant així resposta a

una demanda social existent.

Aquests, seran establiments de petit format (aforament màxim de 150 persones) on dur a

terme una programació cultural estable, vinculada a la música en directe, les arts escèniques o
qualsevol manifestació vinculada a l'art contemporani i la cultura popular.

Per tal de donar-ne la cobertura legal necessària, es proposa la modificació de l'Ordenança
municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública de Barcelona, mitjançant
la introducció d'un nou epígraf a l'Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de
concurrència pública, sota el número 2.8 de l'Annex l, i la introducció d'un nou annex a la dita
ordenança, que serà l'Annex lV, que desenvolupi aquest epígraf sota el règim de la

comunicació prèvia.
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S'adjunta com a annex al present informe, la proposta fle contingut de l'esmentat epígraf 2.8 a

f'Annex I Classificocio d'establiments en funció de I'objecte de llur activitot,.i Annex lV.

FONAMENTS DE DRET

Normativà aplicable

2OO6lt23/CE del Parlament éuropeu i del Consell, del 12 de desembre de 2005,

ls serveis en el mercat interior.

15, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de

ralitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

11, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa

2 , de22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la

llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici Ulei òmnibusl

Llei 17l2OO9, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici

lllei paraigüesl.

Llei 11/2009, del 13 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats
recreatives de Catalunya.

Decret Ll2l2OL0, del 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i

activitats recreatives.

Decret legislatiu LI2OLO del 3 d'agost, pelquals'aprova elText refós de la llei urbanisme, amb

posteriors modificacions.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme

l.bis. Normativa aplicable a la potestat reguladora

Llei 39/2015, d'L d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Llei 4O12O15, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

Llei26/2OtO, del3 d'agost, de règim jurídic ide procediment de les administracions públiques

de Catalunya.
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Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, amb .posteriors
modificacions.

Decret legislatiu 2/2OO3, del 28 d'abril, pel qual s'aprova elText refós de la llei municipal idel
règim local de Catalunya.

Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, amb les posteriors
modificacions.

Decret L79h995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis

Directrius sobre la tramitació de l'expedient per a l'aprovació de les ordenances, els
reglaments i els decrets, de l'Ajuntament de Barcelona, publicades al BOPB de 14 de maig de
20L5.

2. Règim dels establiments de eultura viva

En virtut de la present proposta de modificació es cerca possibilitar l'existència d'un
d'establiments de concurrència pública, que s'anomenaran "Espais de cultura viva'/,
principal raó de la seva existència serà l'ús cultural dels mateixos.

També es preveu que establiments ja existents puguin acollir-se a aquesta regulació
d'ampliar la seva oferta d'activitats, amb ple respecte a la-convivència veïnal.

Aquesta categoria regularà'els locals on es realitzaran com a activitat principal,
d'expressió cultural en totes les seves vessants. Es tracta d'un ús cultural en el més
sentit, tenint en compte la necessitat de garantir la convivència veïnal.

Seran espais amb un aforament de fins a 1.50 persones, on es pugui fer música, gravada o en
directe, pel qual s'estableixen tres subcategories de requeriments acústics de les noves
activitats, que compten amb la conformitat del departament d'Ecologia urbana, segons
informe de la cap del Departament de Qualitat ambiental, de L8 de desembre de 2018 que
s'incorpora a l'expedient.

En quant al règim d'intervenció administrativa, tenint en compte els principis de simplificació
administrativa i normátiva, de racionalització de les administracions públiques i de no-
imposició de càrregues que comportin un cost innecessari per als ciutadans i per a I'activitat
econòmica, establerts a l'art. 2 de la LSMRN, es proposa que èl règim d'intervenció sigui el de
comunicació prèvia amb certificació.

En relació arnb l'afectació que aquesta modificació pot tenir sobre l'Ordenança municipal
d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona, s'efectua
remissió a la nota jurídica del lletrat consistorial amb el vistiplau del director dels Serveis
jurídics, de 16 de gener de 2019 (referència AIN/2019-44).
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Fruit de l'esmentada nota jurídica, s'ha previst el règim d'intervenció administrativa d'aquests

establiments.

colrrcr-ustó

nstitut de Cultura, es proposa l'aprovació de la modificació de l'Ordenança municipal
ivitats i dels establiments de concurrència, en el sentit d'afegir un nou epígraf a

nça municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública de

a, sota el número 2.8 a l'Annex l, i la introducció d'un nou annex a la dita ordenança,

l'Annex lV el qual desplegarà la seva regulació, per tal de regular aquests

ents de concurrència pública al municipi amb plenes garanties per a la seguretat i

ia veïnal

Barcelona, 23 de gener de 2019
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