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ANUNCI 

 
Assumpte:  Aprovació definitiva i publicació íntegra de l’Ordenança municipal 
reguladora de la intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives. 
 
 

El Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en sessió ordinària de 30 d’octubre de 2013, va 
resoldre les al·legacions presentades durant el termini d’exposició pública, i va acordar 
aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció municipal en 
espectacles públics i activitats recreatives,  el text íntegre del qual es el que correspon a 
l’Ordenança Tipus que va publicar la Diputació de Barcelona al BOPB de data 19 
d’octubre de 2012, amb les modificacions següents: 
 

1 Paràgraf sisè, punt VI, del Preàmbul:  
 
Text model Diputació de Barcelona (BOPB de data 19 d’octubre de 2012): 
 
“Aquest criteri significa que els restaurants, bars, restaurants bar i salons de banquets amb 
aforaments superiors a 150 persones (els de menor aforament s’han de sotmetre a comunicació 
prèvia, per imperatiu de l’article 124 del Reglament de la Llei 11/2009); els bars musicals, els 
restaurants musicals, les sales de concert, els karaokes i els cafè teatre i els cafès concert amb 
aforaments superiors a 150 persones (els de menor aforament s’han de sotmetre a comunicació 
prèvia, també per imperatiu de l’article 124 del Reglament de la Llei 11/2009) i els prostíbuls sense 
servei de bar, ambientació musical o espectacles eròtic, estan sotmesos a comunicació prèvia.”  
 
Es modifica el text, que queda redactat com segueix: 
 
“Aquest criteri significa que els restaurants, bars, restaurants bar i salons de banquets amb 
aforaments superiors a 150 persones (els de menor aforament s’han de sotmetre a comunicació 
prèvia, per imperatiu de l’article 124 del Reglament de la Llei 11/2009); els bars musicals, els 
restaurants musicals, les sales de concert, els karaokes i els cafè teatre i els cafès concert amb 
aforaments superiors a 150 persones (els de menor aforament s’han de sotmetre a comunicació 
prèvia, també per imperatiu de l’article 124 del Reglament de la Llei 11/2009) i els prostíbuls sense 
servei de bar, ambientació musical o espectacles eròtic (art. 41.1 del Reglament de la Llei 
11/2009), estan sotmesos a llicència.”  

 
2. Afegir a l’apartat 1.a) de l’article 60 relatiu a les activitats recreatives subjectes 

a llicència municipal, els següents subapartats: 
 
8. Restaurants, amb un aforament superior a 150 persones. 
9. Bars, amb un aforament superior a 150 persones. 
10. Restaurants bar, amb un aforament superior a 150 persones. 
11. Salons de banquets, amb un aforament superior a 150 persones. 
12. Sales de concert, amb un aforament superior a 150 persones. 
13. Karaokes, amb un aforament superior a 150 persones. 
14. Cafès teatre, amb un aforament superior a 150 persones. 
15. Cafès concert, amb un aforament superior a 150 persones. 
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3. Afegir a l’apartat 1.b) de l’article 60 relatiu a les activitats de naturalesa sexual 
subjectes a llicència municipal, el següent subapartat: 

 
3.Els prostíbuls sense servei de bar, ambientació musical o espectacles eròtics”. 

 
El que es fa públic, per al seu coneixement general i en compliment del previst en l’article 
178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
 
Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós–
administratiu, davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la 
publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 
 

Vilassar de Dalt,  31 d’octubre de 2013 

L’alcalde, 

Xavier Godàs Pérez 


