BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS EXCEPCIONALS
AL TEIXIT COMERCIAL, DE SERVEIS DE PROXIMITAT i TURÍSTICS
DE CARDONA PER PAL·LIAR EL EFECTES GENERATS PER LA COVID19
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE de 14 de març de 2020),
modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març (BOE de 18 de març de
2020), ha declarat a tot el territori nacional l’estat d’alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
L’article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març disposa la suspensió
d’un gran nombre d’activitats econòmiques per a la contenció del
coronavirus. L’estat d’alarma ha estat prorrogat pel Reial Decret 487/2020,
de 10 d’abril, fins al dia 26 d’abril de 2020.
El manteniment i l’impuls del comerç local i l’activitat turística a Cardona és
un dels pilars de l’estratègia de desenvolupament local elaborada el 2014 en
tant en quant proporcionen a la ciutat béns i serveis imprescindibles per a
una bona qualitat de vida, generen ocupació i riquesa, i constitueixen la
base de l’entramat econòmic i social; i així està recollit al Pla d’acció pel
desenvolupament local de Solsona, Cardona i el Solsonès 2019-2030
aprovat en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Cardona de
data 11 de febrer de 2020.
D’acord amb això i donada la situació actual generada per la
esdevé necessari disposar d'un instrument específic per
comerços, serveis de proximitat i turístics situats a Cardona, a
instruments i les activitats habituals de suport i foment
empresarial local.
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Article 1. OBJECTE
L'objecte d'aquestes bases és regular els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, justificacions i pagament de les
subvencions a atorgar per part de l’Ajuntament de Cardona en l’àmbit del
comerç al detall i de determinats serveis de proximitat i turístics que s'han
vist afectats per la crisi de la COVID-19.
La finalitat d’aquests ajuts excepcionals és donar suport al conjunt del teixit
comercial, de serveis de proximitat i turístics de Cardona que s'han vist
obligats a tancar o han vist greument afectada la seva activitat com a
conseqüència d’aquest pandèmia i poder fer front a les despeses habituals
relacionades amb l’activitat que s’han continuat pagant malgrat el
tancament com ara subministraments de llum, aigua, gas, lloguers, quotes
de crèdits per adquisició de locals, quotes derivades de la millora de les
instal·lacions, equipaments o maquinària, quotes d’autònom i pagament
d’assegurances relacionades amb l’activitat.

Article 2. ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
Serà objecte d’ajut la despesa corresponent a l’activitat que s’ha hagut de
seguir suportant malgrat el tancament o la reducció d’activitat durant el
període en que han estat vigents les mesures de contenció de la Covid-19,
com ara:
-

-

Subministraments
bàsics
de
llum,
aigua, gas,
telèfon i
telecomunicacions.
Despeses derivades del lloguer del local on es realitza l’activitat
comercial o de serveis.
Despeses derivades de la quota del crèdit de compra del local on es
realitza l’activitat comercial o de serveis.
Despeses derivades de crèdits per actuacions de millora o reforma de
l’establiment, dels equipaments i de la maquinària necessària per a
l’activitat.
Quotes d’autònom
Despeses derivades del pagament d’assegurances relacionades amb
l’activitat durant l’estat d’alarma.

Article 3. CONCEPTES NO SUBVENCIONABLES
No es consideren despeses subvencionables les següents:
a) les derivades d’impostos, llicències d’obres i activitats i taxes
municipals.
b) les existències i les primeres matèries susceptibles de ser venudes
per la naturalesa pròpia de l’activitat econòmica.
c) Material fungible d’oficina.
d) L’IVA quan la persona beneficiària de la subvenció pugui repercutir-lo.
e) Les despeses que no estiguin directament relacionades amb l’activitat
subvencionada.

Article 4. BENEFICIARIS
4.1. Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o
jurídiques donades d’alta a Cardona en un dels epígrafs que figuren a
l’Annex d’aquestes bases.
Cal estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i
davant la Seguretat Social.
És necessari haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura
derivada de l'aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes

concordants o acreditar haver patit una greu reducció de l’activitat (més del
75% de facturació) d’acord amb l’establert en aquestes bases.
El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant les declaracions
responsables que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la
documentació acreditativa quan així es sol·liciti.
No podran rebre l’ajut aquells que, malgrat tenir l’establiment tancat, hagin
continuat cobrant quotes als seus usuaris.
4.2. Els beneficiaris no poden estar afectats per cap de les prohibicions
contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, ni ser deutors per cap concepte de la hisenda municipal.

Article 5. TIPUS DE SUBVENCIONS I DETERMINACIÓ DE LES
QUANTIES
S’estableixen 2 categories d’ajuts
Categoria A
Empreses que es dediquen a alguna de les activitats suspeses pel Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (annex
2).
Les sol·licituds aprovades d’aquesta categoria percebran fins el 100% de
l’import de les despeses elegibles acreditades amb un topall de 500 euros
per establiment i beneficiari de l’ajut.
Categoria B
Empreses que hagin reduït dràsticament la seva activitat per la situació
generada per l’estat d’alarma i, en conseqüència, hagin vist reduïda la seva
facturació en com a mínim un 75% en relació al promig de facturació del
semestre anterior o amb el mateix període de l’any anterior.
Les sol·licituds aprovades d’aquesta categoria percebran fins el 70% de
l’import de les despeses elegibles acreditades amb un topall de 400 euros
per establiment i beneficiari de l’ajut.

Article 6. FINANÇAMENT
El pressupost previst per a la concessió d’aquestes subvencions s’establirà
en la corresponent convocatòria.

Article 7. SOL·LICITUD I TERMINIS
7.1. Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran a partir de la
publicació de la corresponent convocatòria i en el termini que aquesta fixi,
complimentant el formulari que estarà disponible al web de l’Ajuntament de

Cardona (www.cardona.cat) i es presentarà telemàticament a través de la
seu electrònica (https://cardona.eadministracio.cat).
També es podrà presentar al Registre General de l’Ajuntament de Cardona,
plaça de la Fira 1, un cop cessi l’estat d’alarma i es reprengui l’atenció al
públic de manera presencial.
La presentació de la sol·licitud fora de termini comporta l'exclusió de
l'aspirant.
7.2. A la sol·licitud haurà d'adjuntar-se la següent documentació:
-

Formulari de sol·licitud individualitzat per cada persona que sol·licita
l’ajut on s’identifiqui l’activitat que ha cessat l’activitat a causa de la crisi
del COVID-19 en el cas de la categoria A o que ha reduït dràsticament la
seva activitat per la mateixa causa en la Categoria B

-

Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant si és una persona física i un
exemplar de l’escriptura de constitució de la societat, si és persona
jurídica. En el cas d’associació sense finalitat de lucre, exemplar dels
estatuts aprovats.

-

Model 036 de declaració censal d’activitats econòmiques o qualsevol
altre documentació oficial que ho acrediti.

-

Declaracions responsables:
• Declaració segons la qual ha hagut de suspendre l’activitat econòmica
com a mesura derivada de la crisi del COVID-19.
• Declaració de reducció dràstica de l’activitat (75% de la facturació)
• Declaració de no ha rebut cap altre subvenció ni ajuda per la despesa
que justifica, o que si n'ha rebut alguna, conjuntament amb la de
l'ajuntament, no supera la despesa justificada.
• Declaració del compliment dels requisits establerts a l'article 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• Declaració de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social i de no tenir deutes amb
l’ajuntament de Cardona.

-

Justificants de la despesa vinculada a l’activitat durant el període de
tancament o reducció d’activitat i del pagament d’aquesta despesa.

-

Dades bancàries del compte on realitzar l’ingrés de la subvenció o
document equivalent obtingut per banca electrònica on figuri titular del
compte bancari i les dades bancàries complertes del beneficiari.

-

En el cas de la categoria B caldrà justificar la reducció dràstica
d’ingressos (mínim del 75%) mitjançant l’aportació de la documentació
acreditativa i que permeti la comparació amb els darrers sis mesos
anteriors a l’estat d’alarma o amb el mateix període de l’any anterior.

7.3. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta es
requerirà a la persona beneficiària per tal que en el termini de deu dies
hàbils a partir de l’endemà en què tingui lloc la notificació procedeixi a la
seva rectificació o a les esmenes necessàries amb la indicació que si no ho
fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

Article 8. CONVOCATÒRIA
La publicació de la convocatòria iniciarà el còmput del termini de
presentació de les sol·licituds, d’acord amb l’article anterior.

Article 9. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT I RESOLUCIÓ
9.1. L’òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les
subvencions sol·licitades és la Junta de Govern Local.
9.2. Per la valoració de les sol·licituds presentades es constituirà una
comissió formada per les següents persones, que elevarà la proposta de
concessió o denegació de les sol·licituds de subvenció en el marc d’aquestes
bases a la Junta de Govern Local:
- El tinent d’alcalde delegat de Desenvolupament Local o regidor/a en
qui delegui.
- Dos tècnics/es de l’Àrea de Desenvolupament Local.
9.3. La concessió d'aquestes subvencions es farà pel procediment de
concurrència competitiva previst a l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Els ajuts es concediran a les sol·licituds que obtinguin una major puntuació
d’acord amb els criteris de valoració i baremació següents:
- Despesa acreditada superior a 500 euros: 30 punts
- Despesa acreditada entre 301 i 499 euros: 20 punts
- Despesa acreditada entre 200 i 300 euros: 10 punts
- Tenir personal contractat: 5 punts
- Estar associat a alguna associació empresarial: 2 punts addicionals
- Ser d’algun col·lectiu considerat vulnerable: dones amb fills menors
de 14 anys, persones majors de 50 anys, persones menors de 25
anys o persones amb tots els altres membres del nucli familiar en
situació d’atur: 2 punts addicionals.

9.4. El termini màxim per dictar i notificar la resolució de les subvencions
serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització de la
presentació de sol·licituds de subvenció que marqui la respectiva
convocatòria. La manca de resolució dins d'aquest termini legitima a
l'interessat per entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu.
9.5. Per a la concessió d'aquestes subvencions el criteri de concessió serà el
de concurrència competitiva respecte d’aquells sol·licituds que compleixin
els requisits establerts en aquestes bases, d’acord amb els criteris
establerts a l’article 9.3 i atenent a la disponibilitat pressupostària de
l’Ajuntament.
9.6. Els procediments d’aprovació de les bases, així com de sol·licitud i
atorgament fins a la resolució que posi fi al procediment administratiu, no
restaran suspesos d'acord amb l'apartat 4 de la disposició addicional tercera
del Reial Decret 463/2020 de 14 de març.

Article 10. JUSTIFICACIÓ,
SUBVENCIÓ

ACCEPTACIÓ

I

PAGAMENT

DE

LA

La tramitació del pagament dels ajuts s’iniciarà a partir de la notificació de
la resolució definitiva d’atorgament. El pagament corresponent es realitzarà
directament al beneficiari/a de l’ajut.
L’acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la
sol·licitud. A tal efecte, un cop notificada la resolució d’atorgament de la
subvenció, si els beneficiaris no estan interessats en percebre la subvenció
concedida, disposaran d’un termini de deu dies hàbils per manifestar de
forma expressa la seva renúncia.
Tot l’esmentat, sense perjudici del dret que ostenta l’eventual beneficiari
d’impugnar la resolució d’atorgament de la subvenció en els termes que
estableix la normativa vigent.
Una vegada atorgada la subvenció, i fetes les comprovacions pertinents, es
tramitarà el pagament d’una bestreta del 60% de la subvenció concedida.
La resta de l’ajut (40%) es pagarà un cop presentada pel beneficiari la
següent documentació justificativa de les despeses i verificada aquesta
documentació per l’ajuntament:
- Justificants de la despesa vinculada a l’activitat durant el període de
tancament o reducció d’activitat i del pagament d’aquesta despesa. El
justificants hauran de ser com a mínim per l’import que ha motivat la
concessió de la subvenció.

Si la persona beneficiària de la subvenció presenta aquesta documentació
justificativa conjuntament amb la sol·licitud d’ajut, l’Ajuntament podrà
acordar el pagament del 100% de la subvenció un cop verificada.
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se abans del dia 30 de
setembre de l’any en curs.
S’entendrà justificada la subvenció amb l’aportació de la documentació
justificativa de la despesa com a mínim per l’import de la subvenció
atorgada (en el cas de la categoria A) o de la despesa a partir de la qual es
va atorgar la subvenció (en el cas de la categoria b).

Article 11. DEFICIÈNCIES EN LA JUSTIFICACIÓ
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes
o incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies
hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de
no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons
correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa
aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària
per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies
hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment
que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent
obligació de reintegrament del pagament que s’hagi avançat.

Article 12. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Els beneficiaris de la subvenció estan obligats a:
-

-

Complir amb totes les condicions establertes en aquestes Bases i en
la respectiva Convocatòria.
Trobar-se al corrent de llurs obligacions fiscals i tributàries amb la
Seguretat Social, amb l'Agència Tributària i amb la hisenda municipal.
Facilitar les actuacions de comprovació i control financer, així com a
la documentació complementària que es requereixi a tal efecte, i
també qualsevol altre actuació de comprovació que puguin realitzar
els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris,
aportant la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes
actuacions.
Comunicar a l’ajuntament l’obtenció d’altres subvencions, ajudes o
ingressos que financin les activitats subvencionades.

-

-

Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les
actuacions de comprovació i control.
Complir amb la normativa sectorial i específic que afecta l’activitat
per a la qual s’ha atorgat la subvenció.

Article 13. COMPATIBILITATS AMB ALTRES SUBVENCIONS
Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altre subvenció que
pugui atorgar l'Ajuntament de Cardona o qualsevol altre ens públic o privat,
respectant el límit establert a l’article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

Article 14. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ
14.1. L’Ajuntament podrà anul·lar totalment o parcial la subvenció atorgada
quan la despesa no s’hagi produït en la forma prevista, quan es donin
alteracions de les condicions que van determinar la seva concessió o quan
s’incorri en alguna de les causes que s’especifica a l’article 37 de la Llei
General de Subvencions.
També s’haurà de fer en els següents casos:
-

Per d’incompliment de les condicions i obligacions imposades als
beneficiaris d'acord amb el que es disposa en aquestes bases.
Per decisió del beneficiari. La renúncia ha de ser prèvia al cobrament
de la subvenció. En cas contrari, ha de fer el reintegrament de les
quantitats percebudes.

14.2. En cas de manca de justificació o de concurrència de les causes de
reintegrament previstes a la normativa aplicables es produirà la pèrdua del
dret total o parcial de la subvenció atorgada i podrà ser motiu de revocació
de conformitat i amb el procediment establert a la normativa d'aplicació.
14.3. L'Ajuntament podrà reclamar les quantitats indegudament percebudes
pel beneficiari juntament amb l'interès de demora des del moment del
pagament de la subvenció i fins a la data en què s'acordi la procedència del
reintegrament.

Article 15. INFRACCIONS I SANCIONS
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV
de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament.

Article 16. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter
personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades
amb la finalitat de gestionar i tramitar aquestes bases i les respectives
convocatòries d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la
normativa sobre protecció de dades estableix.

Article 17. RÈGIM SUPLETORI
En allò que no es preveu expressament en aquestes bases són d’aplicació la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general
de subvencions, la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, les
Bases d’execució del Pressupost de l’exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la
resta de legislació concordant.

Article 18. DISPOSICIÓ FINAL
Les presents bases entraran en vigor a partir del termini de deu dies hàbils
comptats a partir de la publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de la corporació en aplicació de l’article 124.2 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals i de l’article 33 de la
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, en tant que se’n promou la tramitació
d’urgència. Es publicarà una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

ANNEX 1
Activitats definides pel Decret 137/2008, de 8 de juliol, pel qual
s’aprova la Classificació catalana d’activitats econòmiques 2009
(CCAE-2009)
Epígrafs d’activitats que poden ser beneficiàries de l’ajut.
452
Manteniment i reparació de vehicles a motor
471
Comerç al detall en establiments no especialitzats
475
Comerç al detall d’altres articles d’ús domèstic en
establiments especialitzats
476
Comerç al detall d’articles culturals i recreatius en
establiments especialitzats
477
Comerç al detall d’altres articles en establiments
especialitzats
55
Serveis d’allotjament
552
Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada
561
562
563
681
683
791
855
86
9001
9102
9200
9602
9604
9609

Restaurants i establiments de menjars
Provisió de menjars preparats per a celebracions i altres
serveis de menjar
Establiments de begudes
Compravenda de béns immobiliaris per compte propi
Agents de la propietat immobiliària
Agències de viatges i operadors turístics
Altres activitats d’educació
Activitats sanitàries
Arts escèniques
Activitats de museus
Administració de loteries
Perruqueria i altres tractaments de bellesa
Activitats de manteniment físic
Altres activitats de serveis personals

ANNEX 2
Articles 9 i 10 consolidats del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Article 9. Mesures de contenció en l'àmbit educatiu i de la formació.
1. Se suspèn l'activitat educativa presencial a tots els centres i etapes,
cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament contemplats en l'article 3 de la
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, inclosa l'ensenyament
universitari, així com qualssevol altres activitats educatives o de formació
impartides en altres centres públics o privats.
2. Durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a
través de les modalitats a distància i «on line», sempre que sigui possible.
Article 10. Mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial,
equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats
d'hostaleria i restauració, i altres addicionals.
1. Se suspèn l'obertura a públic dels locals i establiments minoristes, a
excepció dels establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes,
productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics,
sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics,
productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció,
estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals
de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries,
bugaderies i l'exercici professional de l'activitat de perruqueria a domicili. En
qualsevol cas, s'ha de suspendre l'activitat de qualsevol establiment que,
segons el parer de l'autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi
per les condicions en què s'estigui desenvolupant.
2. La permanència en els establiments comercials dels que l'obertura
estigui permesa ha de ser l'estrictament necessària perquè els consumidors
puguin realitzar l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat,
quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis
establiments.
En tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i
empleats mantinguin la distància de seguretat de al menys un metre per tal
d'evitar possibles contagis.
3. Se suspèn l'obertura a públic dels museus, arxius, biblioteques,
monuments, així com dels locals i establiments en els quals es desenvolupin
espectacles públics, les activitats esportives i de lleure indicats a l'annex
d'aquest Reial decret.
4. Es suspenen les activitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se
exclusivament serveis de lliurament a domicili.

5. Es suspenen així mateix les revetlles, desfilades i festes populars.
6. S'habilita el ministre de Sanitat per a modificar, ampliar o restringir les
mesures, llocs, establiments i activitats enumerades en els apartats
anteriors, per raons justificades de salut pública.

ANNEX del Reial Decret 463/2020
Relació d'equipaments i activitats la obertura a el públic queda suspesa
d'acord amb el que disposa l'article 10.
Museus. Arxius. Biblioteques. Monuments. Espectacles públics.
Esplai i diversió:
Cafè-espectacle. Circs. Locals d'exhibicions. Sales de festes. Restaurantespectacle. Altres locals o instal·lacions assimilables als esmentats.
Culturals i artístics: Auditoris. Cinemes. Places, recintes i instal·lacions
taurines.
Altres recintes i instal·lacions: Pavellons de Congressos. Sales de concerts.
Sales de conferències. Sales d'exposicions. Sales multiús. Teatres.
Esportius:
Locals o recintes tancats.
Camps de futbol, rugbi, beisbol i assimilables. Camps de bàsquet, handbol,
voleibol i assimilables. Camps de tir al plat, de colomí i assimilables.
Galeries de tir. Pistes de tennis i assimilables. Pistes de patinatge, hoquei
sobre gel, patins i assimilables. Piscines. Locals de boxa, lluita, judo i
assimilables.
Circuits permanents de motocicletes, automòbils i assimilables. Velòdroms.
Hipòdroms, canòdroms i assimilables. Frontons, trinquets, pistes d'esquaix i
assimilables. Poliesportius. Pistes de bitlles i assimilables. Salons de billar i
assimilables. Gimnasos.
Pistes d'atletisme. Estadis. Altres locals, instal·lacions o activitats
assimilables als esmentats.
Espais oberts i vies públiques:
Recorreguts de carreres pedestres. Recorreguts de proves ciclistes,
motociclistes, automobilístiques i assimilables. Recorreguts de motocròs,
trial i assimilables. Proves i exhibicions nàutiques. Proves i exhibicions
aeronàutiques. Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als
esmentats.
Activitats recreatives:
De ball:
Discoteques i sales de ball. Sales de joventut.
Esportiu-recreatives:

Locals o recintes, sense espectadors, destinats a la pràctica esportiurecreativa d'ús públic, en qualsevol de les seves modalitats.
Jocs i apostes:
Casinos. Establiments de jocs col·lectius de diners i d'atzar. Salons de joc.
Salons recreatius. Rifes i tómboles. Altres locals i instal·lacions assimilables
als d'activitat recreativa de Jocs i apostes d'acord amb el que estableixi la
normativa sectorial en matèria de joc. Locals específics d'apostes.
Culturals i d'oci:
Parcs d'atraccions, fires i assimilables. Parcs aquàtics. Casetes de fira. Parcs
zoològics. Parcs recreatius infantils.
Recintes oberts i vies públiques:
Revetlles, desfilades i festes populars o manifestacions folklòriques.
D'oci i diversió:
Bars especials: Bars de copes sense actuacions musicals en directe. Bars de
copes amb actuacions musicals en directe.
De hostaleria i restauració:
Tavernes i cellers. Cafeteries, bars, cafè-bars i assimilables. Xocolateries,
gelateries, salons de te, Croissanteries i assimilables. Restaurants,
autoserveis de restauració i assimilables. Bars-restaurant. Bars i restaurants
d'hotels, excepte per a donar servei als seus clients. Salons de banquets.
Terrasses.

