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NORMATIVA BÀSICA EN MATÈRIA D’ESPECTACLES I
ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS
•

Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats
recreatives i els establiments públics (DOGC núm. 1308 de 22.6.90).

•

Reial decret 2816/1982, de 27 d’agost, pel que s’aprova el Reglament
General de policia d’espectacles públics i activitats recreatives (BOE núm.
267 de 6.11.82).

•

Resolucions de 10 de maig de 1989, relatives a la modificació dels horaris
màxims de tancament d’establiments públics d’hoteleria, d’exhibició,
d’espectacles i de jocs d’atzar i de finalització de festes i revetlles populars
que regiran durant la temporada d’estiu (DOGC núm. 1144 de 19.5.89).

•

Resolució de 13 d’octubre de 1989, relativa a la modificació dels horaris
màxims de tancament d’establiments públics d’hoteleria, d’exhibició,
d’espectacles i de jocs d’atzar i de finalització de festes i revetlles populars
que regiran durant la temporada d’hivern (DOGC núm. 1208 de 18.10.89).

•

Ordre d’1 de juliol de 1994, per la qual es determinen els horaris de
diversos establiments públics dedicats a espectacles públics i/o activitats
recreatives (DOGC núm. 1918 de 8.7.94).

•

Decret 200/1991, d’1 d’octubre, de creació del Consell Assessor
d’Espectacles i Activitats Recreatives(DOGC núm. 1505 de 14.10.91).

•

Decret 76/1999, de 23 de març, de creació d’una ponència tècnica
interdepartamental d’espectacles i activitats recreatives en cada Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat. (DOGC núm. 2857 de 29.3.99).

•

Decret 200/1999, de 17 de juliol, pel qual es regula el dret d’admissió als
establiments públics on es realitzen espectacles i activitats recreatives
(DOGC núm. 2942 de 30.7.99).

•

Decret 239/1999, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el catàleg dels
espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a
la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats
recreatives i els establiments públics (DOGC núm. 2972 de 10.9.99).

•

Decret 205/2001, de 24 de juliol, pel qual es regulen els serveis de
vigilància a determinats espectacles, activitats recreatives i establiments
públics. (DOGC núm. 3443 de 18.8.01).
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•

Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de
reclamació/denúncia als establiments comercials i en l’activitat de prestació
de serveis. (DOGC núm. 3853 de 28.3.03).

•

Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i adolescents i
de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de
protecció dels menors desemparats i l’adopció (DOGC núm. 2083 de
2.8.95).

•

Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció de substàncies que poden
generar dependència (DOGC núm. 572 de 7.8.85).

•

Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de 25 de
juliol, de prevenció de substàncies que poden generar dependència (DOGC
núm. 1445 de 22.5.91).

•

Llei 8/1998, de 10 de juliol, de segona modificació de la Llei 20/1985, de
25 de juliol, de prevenció i assistència de substàncies que poden generar
dependències (DOGC núm. 2686 de 22.7.98).

•

Llei 1/2002, d’11 de març, de tercera modificació de la Llei 20/1985, de 25
de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden
generar dependència. (DOGC núm. 3598 de 19.3.02).

•

Decret 235/1991, de 28 d’octubre, de desplegament de la Llei 10/1991, de
10 de maig, per la qual es regulen les advertències, els missatges
dissuasius, els logotips i la senyalització sobre tabac i les begudes
alcohòliques (DOGC núm. 1520 de 20.11.91). (derogat en part)

•

Decret 200/2002, de 23 de juliol, pel qual es regula la senyalització de les
limitacions en la venda de begudes alcohòliques.( DOGC núm. 3687 de
29.7.02)

•

Resolució de 30 d’octubre de 1995, per la qual s’aprova una ordenança
municipal tipus, reguladora del soroll i les vibracions. (DOGC núm. 2126 de
10.11.95).

•

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica.(DOGC núm.3675 de 11.7.02)

•

Decret 252/1999, de 31 d’agost, de regulació de les actuacions dels grups
de foc en les celebracions populars i tradicionals. (DOGC núm. 2974 de
14.9.99).

•

Decret 348/2004, de 20 de juliol, pel qual es regulen els criteris de
l’habilitació i les funcions del personal de control d’accés de determinats
establiments d’espectacles i activitats recreatives.(DOGC núm. 4182 de
26.7.04).
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