ESQUEMA DE CLASSIFICACIÓ DELS ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATIVES (DECRET 112/2010)

Espectacles
Teatre i similars
Audició
Manifestacions
festives de
caràcter cultural i
tradicional
Altres espectacles

Activitats de
naturalesa
sexual

Establiments
no permanents
desmuntables

Activitats
esportives

Inclou entre
d’altres:
Circ
Fires d’atraccions

Activitats de
Restauració

Espectacles
Musicals

Activitats Recreatives
Musicals

Restaurant
Bar
Restaurant bar
Saló de banquets

Execució o representació en
directe d’obres o
composicions musicals,
mitjançant la utilització,
aïlladament o conjuntament,
d’instruments musicals o de
música gravada i tramesa per
mitjans mecànics o de la veu
humana a càrrec de cantants,
actors i actrius o executants,
siguin o no professionals

Bar musical
Restaurant musical
Discoteca
Sala de ball
Sala de festes amb espectacles
Sala de concert
Discoteca de joventut
karaoke
Sala de festes amb espectacles
i concert d’infància i joventut
Cafè teatre i cafè concert

Amb
públic

Espectacle
cinematogràfic

Espectacles i Activitats
extraordinàries
Qualsevol espectacle o activitat
recreativa que es duu a terme
esporàdicament en establiments
oberts al públic que tenen llicència
per una activitat diferent, o en espais
oberts al públic o altres locals que, tot
i no tenir la condició d’establiment
obert al públic amb llicència,
compleixen les condicions exigibles
per dur a terme l’espectacle o
l’activitat

Modificació no
substancial d’activitats
amb llicència
Règim especial

Amb terrassa
o espai similar a
l’aire lliure

Establiment d’activitat
recreativa musical que
pot obrir tot el dia
(excepte 2 hores al dia)
(afterhour)

Sense terrassa
o espai similar a
l’aire lliure

Jocs i apostes

Activitats amb
animals

Sales de bingo
Casinos
salons recreatius
Rifes i
combinacions
Màquines
recreatives i
d’atzar

S’aplicarà la seva
normativa específica
i el Reglament
d’espectacles i
activitats recreatives
amb caràcter
supletori

Requereixen
autorització de la
Direcció General
de Joc i
Espectacles, i
aplicació
supletòria del
reglament
d’Espectacles i
activitats
recreatives
(decret 112/2010)

Discoteca de joventut
abm llicència de
discoteca

Actuacions en directe
en establiments
inclosos en el
Catàleg del Decret
112/2010
Aforament
> 150p

Llicència municipal
d’activitat recreativa
(decret 112/2010)

Aforament
≤ 150p

Autorització de la
Generalitat d’establiment
en règim especial
(decret 112/2010)

Municipi ≤ 50.000
habitants

Llicència municipal
d’establiment en
règim especial
(decret 112/2010)

www.infoactivitats.com

Municipi > 50.000
habitants

Règim de comunicació
d’activitat recreativa
municipal
(decret 112/2010)

Quan es doni alguna d’aquestes
condicions:
Municipi > 50.000 habitants
Organitzades amb motiu de revetlles
o festes populars
En espais oberts (públics o privats)

Llicència municipal
d’activitat
extraordinària
(decret 112/2010)

En general
i
(Si no es compleix cap
condició per ser
llicència municipal)

Autorització de la
Generalitat d’activitat
extraordinària
(decret 112/2010)

data: 30/01/2014

