Reglament de les característiques i especificacions
dels establiments que subministren menjar i begudes

Ministeri de Presidència, Economia i Empresa
Andorra la Vella, 3 de maig del 2022

ANTECEDENTS
Amb motiu del tancament de l’activitat econòmica degut a la crisi sanitària, es constata
que cal precisar millor la definició de les activitats relacionades amb la restauració i l’oci
nocturn:
• Regular les característiques i especificacions per desenvolupar les activitats
• Delimitar els serveis que poden oferir
• Definir els requisits de les instal·lacions amb l’objectiu de garantir un entorn de
seguretat per a les persones i de respecte envers el medi ambient.
Aquest Reglament s’ha treballat de manera transversal entre el Ministeri de Salut, el
Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i el Ministeri de Presidència,
Economia i Empresa.
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A QUI S’ADREÇA
El Reglament s’adreça als establiments oberts al públic que tenen com a activitat
principal subministrar de manera habitual i mitjançant preu menjars i begudes (perquè
siguin consumits en el mateix establiment o per emportar):
•
•
•
•
•
•

Restaurant
Bar
Discoteca
Pub
Sala de festes
Sala de ball
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20 ANYS

CLASSIFICACIÓ PER TIPUS
• Els establiments dedicats al servei de begudes o al servei de menjador i de
plats elaborats, segons les seves característiques i les definicions establertes en
aquest reglament, es classifiquen en establiments del tipus restaurant, bar o bar
restaurant.
• Els establiments d’oci nocturn, segons
les seves característiques i les definicions
20 ANYS
establertes en aquest reglament, es classifiquen en establiments del tipus
discoteca, pub, sala de festes o sala de ball.
• A tots els efectes, es consideren part del local les dependències annexes, com
ara terrasses, jardins o similars, que queden subjectes, en especial, al compliment
de la normativa en matèria de contaminació acústica.
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DEFINICIONS
Restaurant
Establiment públic que disposa de servei de menjador on se serveixen menjars elaborats, per
tal d’oferir-los al públic, mitjançant carta de plats o menú, per ser consumits en el mateix local o
per emportar. Entren en aquesta definició snack, granja, restauració ràpida, restaurant d’autoservei
(bufet lliure) i totes les activitats que s’ajustin a la definició.
Bar

20 ANYS

Establiment públic que pot disposar de barra i de servei a taula per proporcionar al públic,
mitjançant preu, begudes i menjars freds elaborats i calents no elaborats, per consumir en el
mateix local o per emportar. Entren en aquesta definició les activitats com cafeteria, saló de te,
taverna, cerveseria i totes les activitats que s’ajustin a la definició.
Bar restaurant
Establiment públic que ofereix ininterrompudament, mitjançant preu, serveis de restaurant i bar.
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DEFINICIONS
Discoteca
Establiment públic on es balla i s’escolta música enregistrada o en directe, i que disposa d’un
servei de begudes.
Pub
Establiment públic on s’escolta música enregistrada o en directe, i que disposa de servei de
begudes. No disposa de pista de ball.
Sala de festes
Local públic que té com a activitat oferir actuacions musicals, teatrals o música per ballar, ja
sigui en directe o amb ambientació musical, que pot disposar d’escenari, d’una o més pistes de
ball, de vestidor per als actuants, de servei de begudes i d’un espai idoni per al públic espectador.
Sala de ball
Local que té com a activitat oferir al públic un lloc idoni per ballar amb música en directe i,
complementàriament, amb ambientació musical, que pot disposar d’un escenari per a
l’orquestra, d’una o més pistes de ball, de vestidor per als actuants i de servei de begudes.
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NO AFECTA
Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament els menjadors o serveis de
restauració que no estiguin oberts al públic amb caràcter general, com per exemple
menjadors d’universitats, escolars, de treballadors, d’entitats, de clubs o d’associacions,
així com, els serveis de menjars i begudes dels establiments d’acord amb les modalitats
descrites per la Llei 16/2017, general de l’allotjament turístic.
Sense perjudici de l’obligació de complir la normativa vigent en cada moment, i en
especial la normativa en matèria de comerç, sanitat, medi ambient, accessibilitat i
seguretat industrial.
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REQUISITS I OBLIGACIONS
• Els establiments del tipus restaurant han de disposar d’una cuina o instal·lació
anàloga equipada d’un sistema d’extracció de fum.
• Els establiments del tipus bar poden servir plats freds elaborats a l’establiment o
calents precuinats no elaborats en el mateix establiment. No es requereix la
instal·lació d’un extractor de fum. Per escalfar els plats precuinats han d’emprar
sistemes que no generin fum ni olor.
• Els establiments del tipus bar restaurant han d’ajustar-se al que estableixen les
disposicions vigents en cada moment per a les dos activitats.
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REQUISITS I OBLIGACIONS
• Els establiments del tipus discoteca, pub, sala de festes i sala de ball han d’ajustarse en particular a la normativa en matèria de seguretat contra incendis. Han de tenir
l’aïllament necessari per garantir el compliment estricte dels valors i límits acústics
establerts i disposar de la instal·lació necessària per garantir el compliment de la
normativa relativa a la contaminació acústica.
• A les discoteques, els pubs, les sales de ball i les sales de festes no està permès
vendre, ni servir, ni consumir menjar en qualsevol de les seves formes, tret que
disposin de l’autorització administrativa per portar a terme l’activitat de bar o
restaurant.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els establiments que, en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, ja tenien
l’autorització per desenvolupar les activitats comercials objecte d’aquest Reglament
disposen, a comptar de l’entrada en vigor del Reglament, d’un termini d’un any per
adequar-se als requisits que s’hi estableixen.

4 de maig del 2023
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Gràcies per la vostra atenció

© Govern d’Andorra – 2022

