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ORDENANÇA REGULADORA D’ACTIVITATS RECREATIVES I MUS ICALS 

COMPLEMENTÀRIES 

 

I. Antecedents 

L’objectiu d’aquesta ordenança és dictar normes reguladores sobre activitats 

recreatives musicals complementàries per a qualsevol establiment o entitats, 

finalitat principal de la qual no sigui la d’organitzar aquestes activitats. 

 

Per la publicació del reglament de policia d’espectacles públics i activitats 

recreatives, Reial decret 2861/82, de 27 d’agost, s’han concedit a l’autoritat 

municipal determinades competències que amb anterioritat corresponien a 

l’autoritat governativa i entre elles les d’atorgar llicència sobre activitats 

complementàries no previstes a la llicència d’obertura inicial, en els 

establiments hotelers, restaurants, cafeteries, bars, etc., les quals es poden 

considerar implícites en l’art. 45.3 de l’esmentat Reglament. No obstant això, 

davant la seva generalitat o norma marc, s’ha de completar per altres 

disposicions preliminars i, ja que fins a la data no s’ha publicat cap regulació 

específica al respecte i davant la necessitat de normalitzar les activitats 

musicals amb la finalitat d’evitar les pertorbacions del medi ambient per renous 

i vibracions, es proposa al Ple d’aquesta corporació l’aprovació de les 

presentes normes, que s’assenyalen seguidament i que seran exigibles sense 

perjudici dels que puguin establir en l’exercici de les seves competències els 

diferents departaments ministerials, comunitat autònoma i corporació municipal. 

 

II. Fonaments de dret 

Reglament general de policia i espectacles públics i activitats recreatives, 

reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, Reglament 

d’higiene i seguretat en el treball, Decret 20/1987, per a la protecció del medi 

ambient contra la contaminació per emissió de renous i vibracions de la 
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Conselleria d’obres públiques i ordenació del territori i Ordenança municipal de 

policia i bon govern. 

 

III. Normes generals per a la concessió de llicènci es provisionals 

d’activitats complementàries 

1. Tenir llicència de l’activitat principal (bar, restaurant, cafeteria, hotel, sala 

de festes, instal.lacions esportives, salons recreatius, col.legis i espais 

públics oberts o tancats, etc.). 

2. Presentar instància de sol.licitud dirigida al batle, acompanyada de: 

 Memòria descriptiva de l’activitat complementària que es pretén 

desenvolupar, amb indicació del nombre màxim de persones que han de 

treballar a l’establiment, tant per a l’activitat principal com per la 

complementària. 

 Plànol en planta de l’establiment o saló (escala 1:50), on es pretén exercir 

l’activitat, amb senyalització de les vies d’evacuació  i mesures de seguretat. 

 Quan l’activitat complementària sol.licitada inclogui amenització musical per 

execució humana, es farà constar en el plànol amb indicació de la provisió de 

camerinos i serveis complementaris d’acord amb les previsions reglamentàries i 

en el treball. 

 Prèviament a la concessió de llicència serà cursada visita de comprovació 

per l’enginyer municipal,  de la qual podran imposar-se mesures correctores 

addicionals. 

 Prèvia a la concessió, si és el cas, de la llicència d’autorització de l’activitat 

complementària, es liquidarà la taxa municipal corresponent i qualssevol altres 

tributs i taxes que es puguin tenir pendents de pagament pel desenvolupament 

de l’activitat principal complementària. 

 Les autoritzacions tendran un període de validesa d’un any, amb la 

possibilitat de pròrroga a criteri de l’Ajuntament, prèvia sol.licitud, pagament de 

les taxes corresponents i qualssevol altres tributs o taxes corresponents, i 
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presentació de certificat de tècnic competent, degudament visat pel col.legi 

professional corresponent, acreditatiu que no s’han produït canvis en els 

elements i instal.lacions i que es mantenen les condicions de seguretat 

corresponents. 

En qualsevol cas, la concessió d’una llicència no condiciona la concessió de 

pròrroga. 

 Nivells sonors. 

Els nivells màxims transmissibles a l’exterior de l’edificació serà: 

65 db. de 8 a 22 hores i 55 db. de 22 a 24 hores, i de 24 hores a les 8 

hores del dia següent no es permetrà cap transmissió a l’exterior de 

l’edificació. I l’amenització finalitzarà inexcusablement a les 24 hores. 

Els nivells màxims assenyalats anteriorment, hauran de ser 

compatibles amb un nivell sonor intern màxim de 30 db. a dormitoris 

durant el dia i de 25 db. a dormitoris durant la nit, la qual cosa, indica 

que si els nivells màxim en db. autoritzats en primer terme, 

produeixen un nivell sonor interior màxim en db. assenyalats en 

segon lloc, aquells hauran de ser reduïts fins que s’aconsegueixi el 

nivell sonor interior màxim en db. d’aquests. 

Aquests nivells s’adaptaran a qualsevol norma de rang superior i mai 

no podran resultar molestes per al veïnat. 

 S’exigirà l’informe dels tècnics municipals. En els establiments en els quals 

s’hagin realitzat modificacions substancials des de la concessió de la llicència, 

s’exigirà la tramitació de nova llicència d’obertura d’acord amb la normativa 

vigent. 

 

IV. Activitats recreatives musicals complementàries  autoritzables amb 

caràcter periòdic 

1. Amenització musical. 
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Podrà ser concedida en establiments, activitat principal dels quals sigui bar, 

restaurant, hotel, activitats recreatives o similars. Les condicions de 

funcionament que constaran de forma expressa a les llicències seran les 

següents: 

 L’amenització es realitzarà a l’interior del local o saló o espai autoritzat a 

l’efecte, sense superar els nivells sonors del punt 2.7. 

 L’amenització finalitzarà a les 24 hores. 

 Es farà constar si l’amenització autoritzada és d’execució humana o 

mecànica. 

 La concessió d’autorització no implicarà cap augment en l’espai de les 

consumicions, ni l’exigència de l’obligatorietat de consumir, ni pagament 

d’entrada. 

 

V. Balls de saló per a la pròpia clientela  

1. Només serà concedida, si escau, a establiment d’allotjament i la realització 

de l’activitat estarà subjecta a les següents condicions específiques que 

constaran de forma expressa a la llicència: 

1.1. El ball de saló estarà destinat, exclusivament per als propis clients i 

s’efectuarà a l’interior del local o saló autoritzat a l’efecte sense ascendència 

sonora a l’exterior. L’entrada al saló serà interior, i no es podrà tenir accés 

directe a la via pública. 

1.2. Aquest ball finalitzarà inexcusablement a les 24 hores. 

1.3. Es farà constar si l’activitat musical autoritzada per amenitzar el ball es 

realitza per execució mecànica o humana. 

1.4. De les activitats que s’autoritzen no es podrà realitzar cap tipus 

d’informació ni propaganda exterior. 

1.5. La concessió de l’autorització no implicarà cap augment en el preu de les 

consumicions ni exigència de l’obligatorietat de consumir ni pagament 

d’entrades. 
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VI. Activitats musicals complementàries ocasionals 

Seran, si escau, concedides autoritzacions de ball amb motiu de noces, bateigs 

o altres ocasions de caràcter festiu o esportiu especials. Les esmentades 

autoritzacions que s’hauran d’obtenir abans de la realització d’aquestes i previ 

pagament de les taxes corresponents, s’ajustaran al previst a la normativa 

aplicable. 

 

VII. Llicències definitives d’activitats complement àries 

Els interessats en obtenir llicències definitives pel que fa a les activitats 

descrites en els epígrafs anteriors, hauran d’adaptar-se a les normes següents: 

1. El propi art. 45.3 assenyala que la incorporació a un local d’instal.lacions 

complementàries a la seva adaptació per a la realització d’activitats no 

previstes a la llicència d’obertura requerirà la sol.licitud, tramitació i 

concessió d’una llicència addicional, en la mateixa forma que la primera. 

2. L’art. 37.1 del Reial decret 2816/82, de 27 d’agost, assenyala que quan 

es tracti d’obres de nova planta, adaptació o reforma de locals o recintes 

inclosos en l’àmbit d’aplicació del RAMINP, la tramitació s’ajustarà al 

previst en l’art. 30 del reglament esmentat. 

3. És inqüestionable que tant per a l’aplicació del RAMINP (art. 2,3 i 14) 

com la O.M. de 15/03/1963 (art. 9.2) i per la Instrucció de la Presidència 

de la CAUB de 22/06/1984, sobre la tramitació d’expedients d’activitats 

molestes que els bars, hotels i establiments públics estan inclosos en 

l’àmbit d’aplicació de l’esmentat reglament. 

Per tot això, s’ha d’entendre que per a la tramitació de llicències addicionals, 

la qual cosa implicarà sempre una remodelació, adequació o ampliació 

d’instal.lacions existents, s’ha de tramitar el corresponent expedient 

d’activitat classificada de conformitat amb l’establert en l’art. 30 del 
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RAMINP. Per això és imprescindible la redacció d’un projecte tècnic d’acord 

amb el que preveu l’art. 29 del mateix i de l’art. 4 de l’O.M. de 15/06/1963. 

En aquests casos en què l’activitat inicial no tengués la corresponent 

llicència municipal, o la aquesta no hagués estat tramitada d’acord amb el 

RAMINP, es procedirà a la tramitació d’un expedient de legalització de 

l’esmentada activitat, i en aquest cas, el projecte haurà de contemplar la 

totalitat d’instal.lacions existents i les que es pretén ampliar. 

Com aclariment a aquest punt, la llicència provisional per al seu 

funcionament prevista en l’art. 44.1 del Reial decret 2816/82, de 27 d’agost, 

no es pot confondre amb la llicència municipal d’obertura i funcionament 

(prevista a l’art. 34 del D. 2414/61, de 30 de novembre) que és posterior a la 

llicència d’instal.lació referida a l’art. 33 del mateix i, concessió provisional 

de la qual no es podrà fer efectiva mentre l’activitat no estigui classificada 

per la Comissió d’Activitats Classificades. 

 

VIII. Règim sancionador 

 

- Faltes lleus: sobrepassar el nivell sonor permès fins a cinc decibels. Se 

sancionaran amb multa fins a 15.000.- ptes. (90,15 €). 

- Faltes greus: la comissió de tres faltes lleus en el mateix any natural, o 

sobrepassar el nivell sonor permès en més de cinc decibels. Se 

sancionaran: la primera amb el precinte de l’aparell musical i prohibició de 

tota activitat musical per un període de fins a sis mesos; en ambdós casos, 

i/o multa de fins a 100.000.-pta. (601,01 €). 

- Faltes molt greus: la comissió de tres faltes greus en el mateix any natural. 

Se sancionaran: la primera amb el tancament del local per un període de 

fins a sis mesos; en ambdós casos, i/o multa de fins a 100.000.- pta 

(601,01 €). 

Per graduar les sancions a imposar, es tendrà en compte el següent: 
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a) La incomoditat, perill, danys o perjudicis causats a altres persones. 

b) La importància o categoria del local. 

c) La reiteració o reincidència. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

I. En tot el que no es disposa en aquesta Ordenança, s’aplicarà amb caràcter 

supletori el que preveu la legislació vigent i expressament sotmès al Decret 

20/87 de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori, per a la 

protecció del medi ambient contra la contaminació per emissió de renous i 

vibracions, i al Reglament general de policia d’espectables públics i activitats 

recreatives. 

II. Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva completa 

publicació en el BOCAIB. 

 

   (BOIB núm. 147 de 28-11-1989) 

 

 


