
 
 
 

 

Es tracta d’establiments de petit format i de proximitat, on es duu 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, que tenen una funció d’articulació social al territori, entenent la diversitat (de gènere, 

origen, generacional i altres similars) com un element fonamental. 

 

Es poden incloure els establiments que ja disposin d’alguna de les següents llicències: 

- Activitats de restauració (2.3) 

- Bar musical (2.2.1) i cafè teatre (2.2.5) 

- Cinema (1.2.1) 

- Teatre (1.2.2) 

- Restaurant musical 

- Espai de difusió cultural 

- Galeria d’art 

- Llibreria 

 

També s’hi podran incloure els establiments de nova obertura al públic sempre i quan l’activitat principal que 

desenvolupin estigui inclosa en les categories anteriors i es compleixi amb la Normativa del Pla d’Usos en cas 

que li afecti a alguna de les activitats principals. 

 

Cal acreditar una programació concreta d’un mínim de 40 activitats per any natural. Si no s’arriba a la proposta 

de 40 activitats, es pot justificar, sempre que la proposta, en el moment de presentació de la documentació, 

reculli un mínim de 20 propostes concretes i s’aporti una declaració responsable del titular. 

 

S’ha d’acreditar que el projecte compti amb la col·laboració d’un mínim de dues entitats associatives del 

municipi de Barcelona per al desenvolupament de les finalitats d’aquestes entitats. 

 

Significa que l’aforament màxim és de 150 persones. 



 
 
 

 

No, l’aforament total de l’activitat habitual i de Cultura Viva no pot superar les 150 persones. En tot cas haurà 

de complir la Normativa del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). En cas que el local només disposi d’una sortida, 

no podrà superar les 100 persones. 

 

L’horari de les activitats de Cultura Viva és com a màxim de 12h a 23h. 

 

No, l’horari màxim de tancament serà el de la llicència de l’activitat principal. 

 

Sí, pots continuar la teva activitat fins l’horari de tancament establert en la teva llicència, però amb els 

condicionants d’aforament i tipus d’activitat establerts en la teva llicència original. 

 

Sí, pots fer-ho. Si per exemple ets un restaurant i treus les taules per a fer un concert, pots augmentar 

l’aforament, complint sempre amb el CTE i fins un màxim de 150 persones. 

 

Hauràs de tenir en compte quina és l’activitat de Cultura Viva (concert, teatre, etc.) i com afecta l’increment 

d’aforament a temes d’evacuació, dotació de WC, accessibilitat, etc. 

 

Des d’una hora abans que comenci l’activitat de Cultura Viva fins una hora després. 

 

Sí, pots oferir un servei de bar sempre que aquest no ocupi més del 35% de la superfície total del local. 

 

SÍ, sempre que aquesta ampliació no suposi més del 50% de la superfície original del local i es destini 

l’ampliació a millorar la seguretat, els serveis i l’ús cultural. 

 

Si vols fer activitats amb música amplificada, hauràs d’instal·lar una doble porta. La necessitat de realitzar 

més obres dependrà de cada projecte i ubicació. 



 
 
 

 

Hauràs de fer un estudi de l’impacte acústic del teu local i amb aquest estudi determinar la necessitat 

d’aïllament. 

 

És vàlid si no es modifiquen les condicions fixades a l’estudi, com per exemple l’equip de so utilitzat, l’aïllament 

acústic disponible al local, etc. 

 

Tant si disposes de llicència com si es tracta d’una llicència nova, hauràs de presentar una comunicació prèvia 

amb certificat emès per l’EAC, que verificarà el compliment de la normativa. 

 

Únicament hauràs d’adaptar a la normativa actual els espais que no formin part de la teva llicència. 

 

Els requisits que han de complir els “Espais Cultura Viva” amb música amplificada són:  

• Disposar de doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic (o sistemes equivalents).  

• Aïllament acústic de l'espai segons normativa. 

• Alçada lliure de 2,5m (en els espais habitables subjectes a la nova activitat). 

• Instal·lar un limitador-enregistrador. 

• Aïllament de façana en funció del tipus d’activitat de Cultura Viva. 

Si la nova activitat complementària d’“Espais Cultura Viva” suposa un augment de l’aforament de públic 

respecte l’activitat principal, caldrà: 

- Recalcular la dotació de banys amb el nou aforament. 

- Donar compliment a la normativa d’accessibilitat. 

- Verificar la renovació d'aire i ventilació de l'establiment considerant la nova ocupació. 

 

Les activitats incloses en la categoria complementària denominada “Espais Cultura Viva” no es consideren 

afectades per restriccions contingudes als plans especials d’usos. 

En els establiments ja existents, serà d’aplicació l’establert en aquest disposició. No així, per als de nova  

obertura al públic, als quals s’aplicarà el contingut dels plans d’usos en cas que l’activitat principal hi estigui 

regulada. 

 

 


