
TURISME I OCI 



LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN l'OCI  

 
 Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, 

d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments 
públics. 

Espectacles públics: aquells esdeveniments que congreguen un públic 
que acudeix amb l'objecte de presenciar una representació, actuació, 
exhibició o projecció que li és oferida per una empresa, artistes o 
executants que intervinguen per compte d'aquesta. 

Activitats recreatives: aquelles que congreguen un públic que acudeix 
amb l'objecte principal de participar en l'activitat o rebre els serveis 
que els són oferits per l'empresa amb finalitats d'oci, entreteniment 
i diversió. 

Establiments públics: locals en els quals es realitzen els espectacles 
públics i les activitats recreatives, sense perjudici que aquests 
espectacles i activitats puguen ser desenvolupats en instal·lacions 
portàtils, desmuntables o en la via pública. 
 



 Procediment d'obertura mitjançant declaració responsable  
Per a desenvolupar qualsevol de les activitats contemplades en l'àmbit 
d'aplicació de la present llei és necessària la presentació, davant l'ajuntament 
del municipi que es tracte, d'una declaració responsable en la qual, almenys, 
s'indique la identitat del titular o prestador, ubicació física de l'establiment 
públic, activitat recreativa o espectacle públic oferit i que manifeste sota la seua 
exclusiva responsabilitat que es compleix amb tots els requisits tècnics i 
administratius previstos en la normativa vigent per a procedir a l'obertura del 

local. 
Al costat de la declaració responsable citada, cal aportar, com a mínim, la 
documentació que figura en la llei. Ex.: projecte d'obra i activitat, certificats 
expedits per l’entitat que dispose de la qualificació d'organisme de certificació 
administrativa (OCA), pel qual s'acredite el compliment de tots i cadascun dels 
requisits tècnics i administratius, certificat que acredite la subscripció d'un 
contracte d’assegurança, etc. En el termini d'un mes l’ajuntament ha de girar 
visita de comprovació, si no ho fa, l'interessat pot obrir. En tot cas, l'ajuntament 
pot fer-ho en un altre moment i ha d'atorgar la llicència d’obertura. 



 Per als espectacles públics i les activitats recreatives 
que es fan en establiments públics amb un aforament 
superior a les 500 persones, en aquells que hi haja 
una especial situació de risc o en aquells en què així 
s'indique expressament en aquesta llei, cal seguir el 
procediment previst per a l'autorització (llicència 
d'obertura). 



CONTINGUT DE LA LLICÈNCIA D'OBERTURA 

 En la resolució de l'atorgament de la llicència d'obertura cal fer constar, en 
els dos idiomes oficials a la Comunitat Valenciana, almenys, les següents 
dades: 
a) Nom, raó social, número d'identificació i domicili dels titulars o 
prestadors de l'espectacle públic, activitat recreativa o establiment públic. 
b) Emplaçament i denominació de l'establiment. 
c) Aforament màxim de l'establiment. 
d) Activitat o espectacle declarat o, si escau, autoritzat segons el que es 
disposa en el catàleg de l'annex de la llei. 
i) Altres requisits i condicions considerades essencials en funció de la 
tipologia de l'establiment. 
La llicència d'obertura atorgada per l'ajuntament és suficient per a 
acreditar l'activitat, condicions i característiques de l'establiment públic, 
sense que siga necessària l'exhibició d'un cartell específic per a això. A 
aquests efectes, la llicència s’ha d’exposar en un lloc visible i fàcilment 
accessible. 
Quant a la publicitat de la resta de requisits i condicions exigides en la llei, 
cal atendre el que es disposa en la regulació dels cartells informatius. 



EL RÈGIM DELS ESTABLIMENTS D'OCI 

 ASSEGURANÇA: Els titulars o prestadors que facen 
espectacles públics, activitats recreatives o que òbriguen 
establiments públics, han de subscriure un contracte 
d’assegurança que cobrisca la responsabilitat civil per 
danys al públic assistent i a tercers. En tot cas, quan 
l'activitat autoritzada se celebre en un local o establiment 
públic o instal·lació, aquesta assegurança ha d'incloure, a 
més, el risc d'incendi, danys al públic assistent o a tercers 
derivats de les condicions del local o de la instal·lació, 
així com els danys al personal que hi preste els seus 
serveis. La quantia de l’assegurança es determina 
reglamentàriament. 



 AMBIENTACIÓ I AMENITZACIÓ MUSICAL 
El titular o prestador de l'establiment que vaja a instal·lar o a tenir 
ambientació musical per qualsevol mitjà, ha de fer-ho constar 
expressament en la declaració responsable que presente el titular o 
prestador a l'ajuntament. 
CARTELLS INFORMATIUS 
Els establiments públics que establisquen límits d'edat per a l'accés 
a aquests, condicions particulars d'admissió, normes particulars o 
instruccions d'ús, limitacions de consum de tabac, venda d'alcohol i 
tabac així com altres qüestions equivalents, han d'informar 
d'aquestes qüestions mitjançant l'exposició d'un o diversos cartells 
indicatius situats, en tot cas, en lloc visible i fàcilment llegible des de 
l'exterior. 
També requereixen cartell o cartells informatius l'horari d'obertura i 
tancament, l'existència de fulls de reclamacions i les dades 
identificatives de l'establiment a l'efecte de reclamacions o peticions 
d'informació 

 



 RESERVA I DRET D'ADMISSIÓ 
 

A l'efecte d'aquesta llei, s'entén per reserva d'admissió la facultat 
dels titulars o prestadors d'impedir l'accés i permanència en un 
establiment públic motivat, en tot cas, per raons objectives que 
puguen impedir el normal desenvolupament de l'espectacle o 
activitat o suposen la vulneració de la normativa vigent. 
En aquest marc, els titulars o prestadors han d'impedir l'accés a 
persones que manifesten comportaments violents, puguen produir 
molèsties a altres espectadors o usuaris, o bé dificulten el normal 
desenvolupament de l'espectacle o activitat. S'entén per dret 
d'admissió, a l'efecte d'aquesta llei, la facultat dels titulars o 
prestadors per a determinar les condicions d'accés i permanència en 
un establiment públic d'acord amb els límits fixats per la normativa 
en vigor. 
 



PROTECCIÓ DEL MENOR. Els menors d'edat, sense perjudici de les 
limitacions establertes en les disposicions específiques que així ho 
prevegen, estan subjectes a les següents restriccions d'accés i 
permanència en espectacles públics, activitats recreatives i 
establiments públics: 

a) Queda prohibida l'entrada i permanència dels menors de 18 anys en 
casinos de joc, sales de bingo i salons de joc que disposen de 
màquines amb premis en metàl·lic tipus «B» o «C», d'acord amb el 
que estableix la llei reguladora del joc de la Comunitat Valenciana. 

b) Queda prohibida l'entrada i permanència dels menors de 18 anys en 
establiments on s'efectuen, exhibisquen o realitzen activitats no 
qualificades per a menors, o s'accedisca, per qualsevol tipus de 
mitjà, a material o informació no apte per a ells. 

c) Queda prohibida l'entrada i permanència dels menors de 16 anys en 
sales de festa, discoteques, sales de ball i pubs. 



 

 HORARI. L'horari general d'obertura i tancament 
dels espectacles públics, activitats recreatives i 
establiments públics referits en la llei es determina, 
amb caràcter anual, per ordre de la conselleria 
competent de la Generalitat, oïda la Comissió 
d'espectacles públics i activitats recreatives de la 
Comunitat Valenciana. 

 



 PUBLICITAT  
 1. La publicitat que es faça per a la celebració 

d'espectacles públics o activitats recreatives ha de 
contenir la suficient informació d'interès per al públic i, 
almenys, la següent: 
a) Classe d'espectacle o activitat. 
b) Data, horari i lloc de les actuacions, preus de les 
entrades i llocs de venda. 
c) Denominació i domicili social de l'empresa promotora. 
d) Si escau, preu de les entrades i llocs de venda, així com 
les condicions d'admissió o normes particulars o 
instruccions per al normal desenvolupament de 
l’espectacle. 



 VENDA D'ENTRADES 

 1. Els organitzadors d'espectacles públics i activitats 
recreatives han de despatxar directament al públic, almenys, 
el setanta per cent de cada classe de localitats. 
2. En els supòsits de venda per abonaments o quan es tracte 
d'espectacles organitzats per clubs o associacions, el 
percentatge al fet que es refereix el número anterior es 
determina en relació amb les localitats no incloses en 
abonaments o amb les no reservades prèviament als socis. 
3. Els organitzadors estan obligats a reservar un percentatge 
mínim d'entrades, equivalent al cinc per cent de l'aforament 
de l'establiment, per a la seua venda directa al públic sense 
reserves, el mateix dia de la celebració. 



ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS 
ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS 

RECREATIVES 
 Dels titulars o prestadors  

1. S'entén que és titular o prestador la persona física 
o jurídica que efectue la declaració responsable per a 
l'atorgament de la llicència o, si escau, autorització, 
així com qui efectue els tràmits previstos en aquesta 
llei per a la celebració d'un espectacle públic o 
activitat recreativa. 
2. A falta del que es preveu en l'apartat anterior, 
s'entén que és titular o prestador qui convoque o 
done a conèixer la celebració d'un espectacle públic o 
activitat recreativa o, si escau, qui obtinga o reba 
ingressos per la venda d'entrades per a aquests. 

 



 Artistes o executants  
1. Es consideren artistes o executants, a l'efecte de la 
present llei, aquelles persones que intervinguen o 
presenten l'espectacle davant el públic, per al seu 
esbarjo i entreteniment, independentment que ho 
facen amb dret a retribució o no. 



OBLIGACIONS DE TITULARS O PRESTADORS 

 Els titulars o prestadors estan obligats solidàriament a: 
1. Adoptar les mesures de seguretat i salubritat previstes 
amb caràcter general o especificades en la llicència o, si 
escau, autorització, mantenint en tot moment els 
establiments i instal·lacions en perfecte estat de 
funcionament. 
2. Realitzar les inspeccions periòdiques que siguen 
obligatòries d'acord amb la normativa vigent. 
3. Permetre i facilitar les inspeccions que acorden les 
autoritats competents. 
4. Posar a la disposició dels destinataris dels serveis un 
número de telèfon, adreça postal, número de fax o adreça 
de correu electrònic a l'efecte de rebre reclamacions o 
peticions d'informació. 



 5. Tenir fulls de reclamacions a la disposició dels usuaris, públic o 
destinataris dels serveis així com dels serveis d'inspecció. 
6. Disposar en lloc visible al públic i perfectament llegible la següent 
informació:  
a) Número de telèfon, adreça postal, número de fax o adreça de 
correu electrònic a l'efecte de reclamacions o peticions d'informació. 
b) Existència de fulls de reclamacions. 
c) Cartell d'horari d'obertura i tancament. 
d) Còpia de la llicència municipal d'obertura. 
i) Si escau: 
1r. Limitacions d'entrada i prohibició de consum d'alcohol i tabac a 
menors d'edat, de conformitat amb la legislació vigent. 
2n. Condicions d'admissió. 
3r. Normes particulars o instruccions per al normal 
desenvolupament de l'espectacle o activitat. 



 7. Permetre l'entrada del públic, excepte en aquells supòsits establerts 
legalment i reglamentàriament.  
8. Comunicar a les administracions competents les modificacions que es 
produïsquen en relació amb la identitat i domicili dels representants del 
titular de l'activitat, en el termini de quinze dies a partir que es 
produïsquen. 
9. Realitzar l'espectacle o activitat d'acord amb les condicions oferides, 
excepte en cas de força major. 
10. Establir un servei d'admissió i, quan escaiga, un servei específic 
d'admissió i de vigilància en els supòsits assenyalats reglamentàriament. 
11. Informar de les variacions d'ordre, data o contingut de l'espectacle o 
activitat a realitzar, en els llocs en què habitualment s’afixe la propaganda i 
en els despatxos de localitats.  
12. Adequar els establiments públics a les necessitats de les persones 
discapacitades, d'acord amb la normativa vigent. 
13. Concertar i mantenir vigent l'oportú contracte d’assegurança en els 
termes que es determine reglamentàriament. 
14. Complir totes les obligacions que, a més de les anteriorment 
assenyalades, impose la normativa aplicable en aquesta matèria. 



TIPOLOGIA 

ESPECTACLES PÚBLICS 

 Espectacles cinematogràfics. 

 Espectacles teatrals i musicals. 

 Espectacles taurins. 

 Espectacles de circ. 

ESTABLIMENTS PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES 

 Activitats culturals. 

 Activitats esportives. 

 Activitats firals i parcs d'atraccions. 

 Activitats recreatives i d’atzar. 



 Activitats d'oci i entreteniment. 

 Activitats hoteleres i de restauració. 


