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1. Normativa reguladora

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

 Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

 Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es
regulen els horaris dels establiments oberts al públic,
dels espectacles públics i de les activitats recreatives
sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i de
les activitats recreatives, i al seu Reglament

 Llei 20/1985, de 25 de juliol, de Prevenció i assistència
en matèria de substàncies que poden generar dependència
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Principals infraccions - obligacions a la normativa d’espectacles -

Faltes molt greus Faltes greus Faltes Lleus

9 
possibles 
infraccions 

a la llei 11/2009

17 
possibles 
infraccions

a la llei 11/2009

4 possibles 
infraccions 

a la llei 11/2009
+

infraccions relatives a 
obligacions contingudes a a

la llei 20/1985

recordarem 

3
recordarem 

3
recordarem 

7
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2. Principals infraccions - obligacions de caràcter Molt Greu

Article Tipus Infracció SANCIÓ 
SANCIONS 

ACUMULATIVES

47.b)
Llei 

11/2009

MOLT 
GREU

Tolerar activitats il·legals, com
el consum de drogues o el tràfic
d'estupefaents, o no posar la
diligència necessària a l'hora
d'impedir-les

1501 
a 

3000 €

 Revocació 
definitiva de 
l’autorització o 
llicència 

O, per un període 
de 6 a 12 mesos:
- Avançar hora de 
tancament 
- Suspensió de 
l’autorització o 
llicència

47.f)
Llei 

11/2009

MOLT 
GREU

No permetre l'accés als agents de
l'autoritat per la realització
d'una inspecció

47.e)
Llei 

11/2009

MOLT 
GREU

Incomplir de manera greu i
reiterada, com a mínim 3 vegades
en un període de 6 mesos, el
règim d'horaris dels establiments
oberts al públic
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Article Tipus Infracció SANCIÓ 
SANCIONS 

ACUMULATIVES

48 c) 
Llei 

11/2009 
greu

Dur a terme una activitat recreativa 
diferent de l’autoritzada per la 
llicència o comunicació prèvia 

751 
a 

1500 
€

Per un màxim de 
6 mesos:
a) Avançament 
de l’hora de 
tancament 
b) Tancament i 
el precinte, 
c) Suspensió 
d’autorització 
o llicència 

48 j) 
Llei 

11/2009 
greu

Incomplir els horaris de tancament
dels establiments oberts al públic

48 m) 
Llei 

11/2009 
greu

Admetre menors en establiments oberts 
al públic, espectacles públics o 
activitats recreatives on aquests 
tinguin prohibida l'entrada

2. Principals infraccions - obligacions de caràcter Greu
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Article Tipus Infracció SANCIÓ SANCIONS 
ACUMULATIVES

49.3
Llei 

11/2009
lleu

Manca de mesures per prevenir aglomeració 
de persones a la via pública (exigible a 
locals amb aforament superior a 150 persones)

Fins a 
a 

750 €
Cap

49.3 
Llei 

11/2009
lleu

No impedir l’interessat o els treballadors 
del local que el públic o altres persones 
usuàries surtin amb begudes alcohòliques 
dels seus establiments (obligació continguda a 
l’art. 45.b Reglament 112/2010)

49.3
Llei 

11/2009
lleu

No informar a la policia de Catalunya 
competent de qualsevol indici de conducta 
incívica a l’exterior o en les proximitats 
de l’establiment (obligació continguda a l’art. 
45.b Reglament 112/2010)

49.3 
Llei 

11/2009
lleu

No mantenir les vies d'evacuació 
accessibles, lliures d'obstacles i 
utilitzables fins a l'espai exterior segur
(obligació establerta a l’art. 37.2.a Reglament 
112/2010)

2. Principals infraccions - obligacions de caràcter Lleu (1)
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Article Tipus Infracció SANCIÓ SANCIONS 
ACUMULATIVES

49.3
Llei 

11/2009
lleu

Vendre begudes alcohòliques a menors de 
18 anys o permetre’ls el consum (en 
relació amb l’article 17.1 Llei 20/1985 –
modificat per la Llei 1/2002)

Fins 
a 
a 

750 €

Cap
49.3 
Llei 

11/2009
lleu

Promoció de begudes alcohòliques
mitjançant concursos o el consum 
incontrolat (en relació amb l’article 15.2 Llei 
20/1985 – modificat per la Llei 1/2002)

Ordenança 
núm. 3.7 

reguladora 
terrasses 
a l’àmbit 
de PMU17 
(Art. 7)

lleu

Ocupar la via pública amb una terrassa 
fora de l’horari establert, incomplint 
les condicions de la llicència municipal
(de diumenge a dimecres fora de l’horari de 8 a 
01 h - dijous/divendres/ dissabte/0 vigília de 
festiu fora de l’horari de 8 a 02 h) 

llicència 
extingible 

si es 
sanciona 5 

o més 
vegades, en 

4 anys

2. Principals infraccions - obligacions de caràcter Lleu (2)
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3. Aclariments sobre les infraccions - obligacions molt greus (1) 

Article Tipus Infracció

47.b)
Llei 

11/2009

MOLT 
GREU

Tolerar activitats il·legals,
com el consum de drogues o el
tràfic d'estupefaents, o no
posar la diligència necessària
a l'hora d'impedir-les

L’art. 146.b) del Reglament 112/2010 considera que QUEDA ACREDITADA aquesta infracció
quan les persones titulars o les organitzadores adopten les següents conductes:
b.1) NO EXPULSEN les persones consumidores o les presumptes traficants de drogues o de
substàncies tòxiques o estupefaents que consumeixen o trafiquen de manera manifesta en
el seu establiment, espectacle o activitat.
b.2) NO COMUNIQUEN els fets a les autoritats competents, cas que les persones 
consumidores o les presumptes traficants no atenguin els requeriments d’expulsió. 
b.3) NO COL·LABOREN amb les autoritats competents per evitar que aquests fets es tornin 
a reproduir.
b.4) Quan el consum i el tràfic de drogues o estupefaents ES DUGUI A TERME PER PART DE 
PERSONAL relacionat amb l’activitat recreativa i/o amb els organitzadors.
b.5) En els ALTRES CASOS que es justifiqui degudament
b.6) NO DONEN INSTRUCCIONS expresses al seus serveis de vigilància per detectar i 
impedir aquestes activitats
b.7) NO TRAMITEN QUEIXES O DENÚNCIES fetes per la seva clientela, personal empleat o 
públic en general per aquest motiu



Article Tipus Infracció
47.f)
Llei 

11/2009

MOLT 
GREU

No permetre l'accés als
agents de l'autoritat per la
realització d'una inspecció

S’entén que les persones titulars o les organitzadores INCORREN EN AQUESTA 
INFRACCIÓ: 

Si NO FACILITEN al personal d’inspecció: 

 Si no IDENTIFIQUEN davant el personal d’inspecció TOT EL PERSONAL 
EMPLEAT de l’establiment obert al públic, de l’espectacle o de 
l’activitat recreativa o no els faciliten el diàleg amb aquests.

 SI NO EVITEN QUE EL PÚBLIC INTERFEREIXI EN LES TASQUES D’INSPECCIÓ O 
L’INCITEN a tenir aquest tipus d’actitud.

 Si no fan els possibles per proporcionar al personal d’inspecció LES 
CONDICIONS NECESSÀRIES per a l’exercici de les seves funcions.

 En els altres casos que es justifiqui degudament 

 l’entrada a TOTES les dependències             
de l’establiment
 tota la DOCUMENTACIÓ de l’establiment

3. Aclariments sobre les infraccions - obligacions molt greus (2) 



3.1 Aclariments sobre les infraccions en matèria d’horaris (1) 

Article Tipus Infracció SANCIÓ 
SANCIONS 

ACUMULATIVES

48 j) 
Llei 

11/2009 
greu

Incomplir els horaris de 
tancament dels establiments 
oberts al públic

751 
a 

1500 €

Per un màxim de 6 
mesos:
a) Avançament de 
l’hora de tancament 
b) Tancament i el 
precinte, 
c) Suspensió 
d’autorització o 
llicència

Article Tipus Infracció SANCIÓ 
SANCIONS 

ACUMULATIVES

47.e)
Llei 

11/2009

MOLT 
GREU

Incomplir de manera greu i
reiterada, com a mínim 3
vegades en un període de 6
mesos, el règim d'horaris dels
establiments oberts al públic

1501 
a 

3000 €

 Revocació definitiva de 
l’autorització o llicència 

O, per un període de 6 a 
12 mesos:
- Avançar hora de 
tancament 
- Suspensió de 
l’autorització o llicència



Article Tipus Infracció

47.e)
Llei 

11/2009
MOLT GREU

Incomplir de manera greu i reiterada,
com a mínim 3 vegades en un període de
6 mesos, el règim d'horaris dels
establiments oberts al públic

3.1 Aclariments sobre les infraccions en matèria d’horaris (2) 

Es sanciona quan en un període de 6 mesos es produeixen 3 o més
d’alguna o algunes de les infraccions greus previstes a l’article 
147.d), que són:

a) FINALITZACIÓ de l’espectacle públic o l’activitat recreativa 
més tard de l’horari establert

b) PERMETRE l’entrada de públic O CONTINUAR l’activitat
recreativa un cop finalitzat el període de desallotjament de 
l’establiment

c) CONTINUAR desenvolupant l’espectacle o activitat recreativa 
durant el període de desallotjament, o permetre l’entrada de 
públic durant aquest període



TIPUS D’ESTABLIMENT
Diumenge a dijous

Divendres, 
dissabte i 
vigílies 
festius

Obertura Tancament Tancament

Establiments de RESTAURACIÓ

Bars, restaurants, 
restaurants – bar i 
Salons de banquets

06:00 02:30 03:00

Establiments MUSICALS

Bars musicals 12:00 02:30 03:00

Discoteques, sala de 
ball, sala de festes

17:00 05:00 06:00

Cafè teatre, cafè Concert 17:00 04:30 05:00

Horari general: 

TEMPS PEL BUIDAT TOTAL:
 30 minuts (aforament màxim inferior a 500 persones)
 45 minuts (aforament màxim superi les 500 persones)

3.1 Aclariments sobre les infraccions en matèria d’horaris (3) 



HORARIS 
ESPECIALS

BARS, BARS 
RESTAURANTS

BARS MUSICALS
CAFÈ TEATRE / CONCERT, 

SALA DE CONCERT
DISCOTEQUES

Temporada estiu
1 de juny al 15
de setembre

Ampliació 30 minuts
Ampliació 
45 minuts

Setmana Santa
De dijous a
dilluns de
setmana Santa

Carnestoltes
De dijous a
dimarts de
carnestoltes

Nadals i Reis
21 de desembre al
6 de gener

Cap d'any
31 de desembre Ampliació 60 minuts

Ampliació 
90 minuts

Festes municipals Ampliació de 30 
minuts no 

acumulables a les 
anteriors

Ampliació de 
30 minuts no 
acumulables a 
les anteriors

Ampliació de 30 minuts no 
acumulables a les 

anteriors

Ampliació de 45 
minuts no 

acumulables a les 
anteriors

3.1 Aclariments sobre les infraccions en matèria d’horaris (4) 



TIPUS D’ESTABLIMENT
Diumenge a dijous

Divendres, 
dissabte i 
vigílies 
festius

Obertura Tancament TANCAMENT

Establiments de RESTAURACIÓ

Bars, restaurants 06:00 03.00 03.30

Establiments MUSICALS

Bars musicals 12:00 03.00 03:30

Discoteques, sala de ball, 
sala de festes 17:00 05:45 06:45

Sales de Concert, 
Cafès teatres, cafès 
Concerts

17:00 05.00 05:30

Exemple ampliació horària estiu 
(de l’1 de juny al 15 de setembre)

3.1 Aclariments sobre les infraccions en matèria d’horaris (5) 



Article 71 Decret 112/2010
Aplicació de l'horari de tancament
A partir de l'hora límit de tancament:

1) NO es pot permetre l'accés de cap persona més 

2) NO es pot servir cap consumició

3) Ha de deixar de funcionar la música

4) Han de cessar totes les activitats recreatives o d'espectacle que 
s'estiguin realitzant

5) S'ha d'encendre tot l'enllumenat interior

6) i, s'ha d'informar el públic que ha arribat l'hora de tancament     
i que disposen d'un màxim de 30 minuts per sortir (45 minuts si 
l'aforament màxim autoritzat supera les 500 persones)

Què significa realment tancar?

Un cop transcorregut aquest període, el personal del titular de l'establiment de
l'espectacle públic o activitat recreativa ha de demanar que surti de l'establiment el
públic que resti a l'interior

3.1 Aclariments sobre les infraccions en matèria d’horaris (6) 



4. Aclariments sobre les infraccions greus (1) 

Article Tipus Infracció SANCIÓ SANCIONS ACUMULATIVES

48 c) 
Llei 

11/2009
greu

Dur a terme una activitat recreativa 
diferent de l’autoritzada per la 
llicència o comunicació prèvia 

751 
a 

1500 €

Per un màxim de 6 mesos:
a) Avançament de l’hora de 
tancament 
b) Tancament i el precinte, 
c) Suspensió d’autorització 
o llicència 

Al Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives (Decret 
112/2010) es conté un Catàleg on es classifiquen les activitats 

En aquest Catàleg es descriuen quines són les activitats recreatives, 
els espectacles i els establiments públics que es veuen afectats per 
la Llei 11/2009. exemples de definicions:

Discoteca

Activitat que es realitza en un
local que té per objecte oferir al
públic un lloc idoni per ballar,
mitjançant ambientació musical, i
disposa de:
a) Una o més pistes per ballar
b) i de servei de bar

Cafè 
teatre i 
cafè 

concert

Oferir en directe actuacions musicals,
teatrals o de varietats, SENSE pista de ball
o espai assimilable
Els establiments on es realitzin aquestes
activitats han de disposar de:
a) servei de bar,
b) escenari,
c) camerinos per artistes actuants
d) i cadires i taules per al públic



4. Aclariments sobre les infraccions greus (1) 

Article Tipus Infracció SANCIÓ SANCIONS ACUMULATIVES

48 c) 
Llei 

11/2009
greu

Dur a terme una activitat recreativa 
diferent de l’autoritzada per la 
llicència o comunicació prèvia 

751 
a 

1500 €

Per un màxim de 6 mesos:
a) Avançament de l’hora de 
tancament 
b) Tancament i el precinte, 
c) Suspensió d’autorització 
o llicència 

Cafè teatre i cafè 
concert

DISCOTECA

Pista de ball



3. Aclariments sobre les infraccions greus (2) 

Article Tipus Infracció SANCIÓ SANCIONS ACUMULATIVES

48 m) 
Llei 

11/2009 
greu

Admetre menors en establiments oberts al 
públic, espectacles públics o activitats 
recreatives on aquests tinguin prohibida 
l'entrada

751 
a 

1500 €

Per un màxim de 6 mesos:
a) Avançament de l’hora de 
tancament 
b) Tancament i el precinte, 
c) Suspensió d’autorització o 
llicència 

Les LIMITACIONS D’ACCÉS SEGONS L’EDAT són les següents:

Menors 
de 16
anys

En les DISCOTEQUES, SALES DE FESTA I SALES DE BALL, BARS MUSICALS,
SALES DE CONCERT, CAFÈS CONCERT I CAFÈS TEATRE,
EXCEPTE quan es realitzin actuacions en directe i vagin acompanyades
de progenitors o tutors (i, a més, en acabar l'actuació les persones
menors d'edat NO poden romandre a l'establiment)

Menors 
de 14
anys

A les discoteques de joventut.
Queden exclosos d'aquesta prohibició els restaurants musicals i les
sales festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut



Article Tipus Infracció SANCIÓ SANCIONS 
ACUMULATIVES

49.3
Llei 

11/2009
lleu

Manca de mesures per prevenir 
aglomeració de persones a la via pública 
(exigible a locals amb aforament superior a 150 
persones)                                    
voluntari – recomanable en aforament Inferior

Fins a 
a 

750 €
Cap

3. Aclariments sobre les infraccions Lleus (1)

DECRET 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives.                                                



Article Tipus Infracció SANCIÓ SANCIONS 
ACUMULATIVES

49.3 
Llei 

11/2009
lleu

No impedir l’interessat o els treballadors del local 
que el públic o altres persones usuàries surtin amb 
begudes alcohòliques dels seus establiments
(obligació continguda a l’art. 45.b Reglament 112/2010)

Fins a 
a 

750 €
Cap

3. Aclariments sobre les infraccions Lleus (2)

DECRET 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

Article 45
Prevenció de conductes incíviques a l’exterior dels 
establiments i dels espais oberts al públic 
Amb la finalitat de contribuir a evitar que es 
produeixin conductes incíviques a l’exterior dels 
establiments on es desenvolupen espectacles 
públics i activitats recreatives, les persones 
titulars, organitzadores o el seu personal 
han de:
a) IMPEDIR que el públic i altres persones usuàries 
SURTIN amb begudes dels establiments, de les activitats 
recreatives o dels espectacles respectius



3. Aclariments sobre les infraccions Lleus (3)

Article Tipus Infracció SANCIÓ SANCIONS 
ACUMULATIVES

49.3
Llei 11/2009

lleu

No informar a la policia de Catalunya competent de 
qualsevol indici de conducta incívica a l’exterior o 
en les proximitats de l’establiment (obligació 
continguda a l’art. 45.b Reglament 112/2010)

Fins a 
a 

750 €
Cap

POLICIA 
LOCAL 
SITGES

93 811 00 16



3. Aclariments sobre les infraccions Lleus (4)

Article Tipus Infracció SANCIÓ SANCIONS 
ACUMULATIVES

49.3 
Llei 

11/2009
lleu

No mantenir les vies d'evacuació 
accessibles, lliures d'obstacles i 
utilitzables fins a l'espai exterior 
segur (obligació establerta a l’art. 37.2.a Reglament 
112/2010)

Fins a 
a 

750 €
Cap



3. Aclariments sobre les infraccions Lleus (5)

Article Tipus Infracció SANCIÓ SANCIONS 
ACUMULATIVES

49.3
Llei 

11/2009
lleu

Vendre begudes alcohòliques a menors de 
18 anys o permetre’ls el consum (en relació 
amb l’article 17.1 Llei 20/1985 – modificat per la Llei 1/2002)

Fins a 
a 

750 €
Cap



3. Aclariments sobre les infraccions Lleus (3)

Article Tipus Infracció SANCIÓ SANCIONS 
ACUMULATIVES

49.3 
Llei 

11/2009
lleu

Promoció de begudes alcohòliques
mitjançant concursos o el consum 
incontrolat (en relació amb l’article 15.2 Llei 20/1985 –
modificat per la Llei 1/2002)

Fins a 
a 

750 €
Cap



4. Recomanacions sobre el tancament en hora

Família! Amb aquest tema  
ens acomiadem per avui.               
Us esperem aviat! 

1. MISSATGE del DJ o animador del local, difós un 
mínim de 5 minuts abans de l’hora legal de 
tancament de l’activitat

2. ESCOLLIR un tema musical que la clientela 
habitual reconegui com el de la finalització

3. Que el DJ o animador RECORDI al 
públic:

 El RESPECTE a les normes de 
convivència 

 i que EVITIN concentrar-se a les 
portes del local



5. Recomanacions sobre les concentracions de persones (1)

DURANT l’activitat, SORTIR AMB REGULARITAT
(ex. períodes de màxima afluència) a l’exterior 
del local i verificar que la clientela NO 
aixeca el to de veu i NO s’acumula
excessivament

CONTROLADOR



5. Recomanacions sobre les concentracions de persones (2)

A LA FI de l’horari de l’activitat, NO TANCAR-SE DINTRE DEL 
LOCAL. 

Sols iniciar les tasques de neteja interior una vegada ja NO quedi
cap públic assistent a l’interior i exterior del local



5. Recomanacions sobre les concentracions de persones (3)

 Fer ENTENDRE al públic de la conveniència d’abandonar
les immediacions del local una vegada ha acabat 
l’horari de l’activitat

RECOLZAR-SE en el personal de control de l’accés (si 
n’hi ha) i en els responsables i personal del local
(coneixen la major part de la clientela!)



6. Neteja de l’entorn immediat del local a la fi de l’activitat 



7. Bones pràctiques (Idees i propostes d’altres indrets) 

Experiències de 
responsables 
dels locals

Cercar sinèrgies de treball i 
cooperació i coresponsabilitat de 

responsables dels locals i/o 
administració



8. Precs i preguntes 

PRECS 

I 

PREGUNTES

Ajuntament de 
Sitges Trobada Gremi d’Hostaleria de Sitges 

locals Restauració/oci nocturn



MOLTES Gràcies per la 
seva atenció


