
    

    

LEGISLACIÓ VIGENT D’APLICACIÓ ALS 
TEATRES 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dilluns, 7 de maig de 2012 
 

OBJECTE 
El present informe es realitza per tenir coneixement 
de la legislació vigent d’aplicació a Catalunya per 
locals destinats a sales de teatre. 
 
ACTIVITAT 
L’activitat d’espectacle teatral, d’acord amb la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, del Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, queda 
classificat dins l’Annex III, codi 12.59 “Activitats 
d’espectacles públics i activitats recreatives no 
incloses en la legislació específica que regula 
aquesta matèria, en els termes que s’estableixin per 
reglament”.  
 
Les  activitats incloses en l’Annex III, per l’obertura 
de l’activitat, queden sotmeses al règim de 
Comunicació (projecte tècnic + certificació tècnica), 
de competència municipal. 
 
NORMATIVA D’APLICACIÓ 
Amb caràcter general, a continuació es detalla la 
normativa que li és d’aplicació a una sala de teatre:  
 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, Codi 
Tècnic de l’Edificació: 

 Document Bàsic SI, Seguretat en cas 
d’incendi 

 Document Bàsic HR, Protecció del soroll 
 Document Bàsic HS, Salubritat 
 Document Bàsic HE, Estalvi d’energia 
 Document Bàsic SUA, Seguretat d’utilització 

i accessibilitat    
 

 Decret 135/95, de 24 de març, de 
desplegament de la Llei 20/1991, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques i d’aprovació del 
Codi d’accessibilitat 
 

 Llei 20/2009, de Prevenció i control 
ambiental d’activitats, de 4 de desembre. 

 

 Llei de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis, de 10 de febrer de 
2010. 

 

 Llei 11/2009 de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats 
recreatives, de 6 de juliol de 2009. 

 

 Decret 112/2010 de 31 d’agost, Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives. 

 
En el cas concret del municipi de Barcelona, a més a 
més li són d’aplicació les següents ordenances 
municipals: 
 

 Ordenança municipal d’activitats i de la 
intervenció integral de l’Administració 
ambiental, de 29 de febrer de 2001. 

  

 Ordenança municipal de les activitats i dels 
establiments de concurrència pública, d’11 
d’abril de 2003. 

 

 Ordenança reguladora de les condicions de 
protecció contra incendis, de 29 de febrer de 
2008. 

 

 Ordenança del medi ambient urbà, de 25 de 
febrer de 2009. 

 

 Plans especials d’establiments de 
concurrència pública i altres activitats, en els 
següents districtes municipals: Sarrià-Sant 
Gervasi, Horta-Guinardó, Ciutat Vella, Sant 
Martí, Gràcia i Les Corts.   
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En relació a les instal·lacions: 
 

 Reial Decret 842/2002, Reglament 
electrotècnic de Baixa tensió i modificacions 
posteriors.  

 

 Reial Decret 1027/2007, Reglament de les 
instal·lacions tèrmiques en els edificis 
(climatització, calefacció i aigua calenta 
sanitària) i modificacions posteriors. 
 

 Reial Decret 2291/1985, Reglament 
d’aparells elevadors i modificacions 
posteriors. 

 
 
Informe realitzat per: 

M Projectes i Consultoria 

Mainz Ingenieros s.l.  

 


