NORMATIVA GENERAL DE BARCELONA
(out of district CiutatVella)
GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA, 15-II-2000, NUM. 5 (EXTRAORDINARI) ART.28 PUNT 2:

Les actuacions musicals al carrer requereixen llicència, llevat que es compleixin les condicions
següents: (all actuations in the street needs a license unless we take care of this three
conditions)
A) Que les actuacions es facin sense amplificadors, altaveus de qualsevol potència ni
instruments de percussió. (Actuation without amplificators, speakears and percusion
instruments)
Articles B i C modificats al BOPB 24/01/2006 núm. 20, Annex I, pàg 25.
Subsecció 2. Actuacions musicals al carrer. Article 73
B) Que les actuacions es facin en espais públic d’amplada superior a 7 metres, i sempre
que no produeixin dificultats al trànsit o impedeixin l’ús normal de la via pública. (in a
space with 7 meters wide. The idea is not colapse the normal use )
C) Que les actuacions es facin en l’horari comprès entre les 10 hores i les 22 hores i no
tinguin una durada superior als 30 minuts. A més, amb independència de qui les realitzi,
mai podran superar el temps total de 2 hores en un dia en una mateixa ubicació.
(between 10 to 22h and no more than 30 minutes long, and never play more than 2
hours in a day and in the same place.)
C) Que no confronti amb centres docents, hospitals, clíniques o residències assistides, ni
terrasses o vetlladors. (Is important not playing in front of schools, hospitals, clinic
centers or old-people residences, and not in front of terraces or velatories.)
Quan es donin les circumstàncies assenyalades, les actuacions es podran portar a terme
directament, llevat que l’alcaldia resolgui limitar o prohibir les mateixes en atenció a l’interès
públic.” (if you take care of this four simple cuestions you could play at the street –out the
district of Ciutat Vella- but the Guardia Urbana always can limitate or forbidden the actuation in
attention of public interesting.)
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