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“ORDENANÇA REGULADORA DELS ESTABLIMENTS DE PÚBLICA
CONCURRÈNCIA DE LLEIDA”

“ORDENANÇA REGULADORA DELS ESTABLIMENTS DE PÚBLICA
CONCURRÈNCIA DE LLEIDA”

TÍTOL PRELIMINAR

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

L'objecte d'aquesta ordenança és regular les condicions d’instal·lació dels establiments de pública
concurrència que s’instal·lin a Lleida i desenvolupin activitats d’espectacles públics i activitats recreatives,
sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives, i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives; dels centres de culte sotmesos a la Llei 16/2009, del 22 de juliol i el Decret
94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte; dels
establiments comercials que tenen una zona de degustació i dels establiments que ofereixen serveis de
telecomunicacions.

L'objecte d'aquesta ordenança és regular les condicions d’instal·lació dels establiments de pública
concurrència que s’instal·lin a Lleida i desenvolupin activitats d’espectacles públics i activitats recreatives,
sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives, i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives; dels centres de culte sotmesos a la Llei 16/2009, del 22 de juliol i el Decret
94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte; dels
establiments comercials que tenen una zona de degustació dels establiments que ofereixen serveis de
telecomunicacions i dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis.

També s’incorporen les exigències fruit de la nova normativa en matèria de protecció contra la
contaminació acústica establertes pel Decret 176/2009, del 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten
els annexos.

També s’incorporen les exigències fruit de la nova normativa en matèria de protecció contra la
contaminació acústica establertes pel Decret 176/2009, del 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten
els annexos.

Article 2. Classificació dels establiments

Article 2. Classificació dels establiments

Als efectes del que disposa aquesta ordenança, els establiments de pública concurrència és classifiquen Als efectes del que disposa aquesta ordenança, els establiments de pública concurrència és classifiquen
de la manera següent:
de la manera següent:
Grup A. Espectacles públics:

Grup A. Espectacles públics:

A.1 Espectacles cinematogràfics.
A.2 Espectacles teatrals.
A.3 Espectacles d’audició.
A.4 Espectacles musicals.
A.5 Manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional.
A.6 Espectacles de circ.
A.7 Altres espectacles.

A.1 Espectacles cinematogràfics.
A.2 Espectacles teatrals.
A.3 Espectacles d’audició.
A.4 Espectacles musicals.
A.5 Manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional.
A.6 Espectacles de circ.
A.7 Altres espectacles.

Grup B. Activitats recreatives:

N.I.F. P-2515100-B

Grup B. Activitats recreatives:
B.1 Bar musical.
B.2 Restaurant musical.
B.3 Discoteca.
B.4 Sala de ball.
B.5 Sala de festes amb espectacle.
B.6 Sala de concert.
B.7 Discoteques de joventut.
B.8 Karaoke.
B.9 Sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut.
B.10 Cafè teatre i cafè concert.
B.11 Establiments de règim especial.
B.12 Local amb reservats annexos, per la prestació de serveis de naturalesa sexual, que pot disposar
de servei de bar, amb ambientació musical per mitjans mecànics, sense pista de ball o espai
assimilable.
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B.1 Bar musical.
B.2 Restaurant musical.
B.3 Discoteca.
B.4 Sala de ball.
B.5 Sala de festes amb espectacle.
B.6 Sala de concert.
B.7 Discoteques de joventut.
B.8 Karaoke.
B.9 Sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut.
B.10 Cafè teatre i cafè concert.
B.11 Establiments de règim especial.
B.12 Local amb reservats annexos, per la prestació de serveis de naturalesa sexual, que pot disposar
de servei de bar, amb ambientació musical per mitjans mecànics, sense pista de ball o espai
assimilable.

B.13 Local amb reservats annexos, per la prestació de serveis de naturalesa sexual, que ofereix
actuacions i espectacles eròtics, i disposa d’escenari, amb pista de ball o sense, de vestuari per a les
persones actuants, de cadires i taules per a les persones espectadores i de servei de bar.

B.13 Local amb reservats annexos, per la prestació de serveis de naturalesa sexual, que ofereix
actuacions i espectacles eròtics, i disposa d’escenari, amb pista de ball o sense, de vestuari per a les
persones actuants, de cadires i taules per a les persones espectadores i de servei de bar.

Grup C. Restauració i altres:

Grup C. Restauració i altres:

C.1 Restaurant
C.2 Bar
C.3 Restaurant bar
C.4 Saló de banquets
C.5 Activitats de joc i apostes
C.6 Activitats esportives
C.7 Espectacles amb ús d'animals

C.1 Restaurant
C.2 Bar
C.3 Restaurant bar
C.4 Saló de banquets
C.5 Activitats de joc i apostes
C.6 Activitats esportives
C.7 Espectacles amb ús d'animals
Grup D. Locals de telecomunicacions.

Grup D. Locals de telecomunicacions.

Grup E. Comerç amb degustació.

Grup E. Comerç amb degustació.

Grup F. Centres de culte.

Grup E. Clubs i associacions de consumidors de cànnabis.
Grup F. Centres de culte.

Article 3. Definició dels establiments

Article 3. Definició dels establiments

1. Els establiments classificats als grups A, B i C de l’article anterior tenen la definició que estableix el 1. Els establiments classificats als grups A, B i C de l’article anterior tenen la definició que estableix el
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
recreatives.
2. Els establiments classificats al Grup D. Locals de telecomunicacions, de l’article anterior són aquells 2.
establiments que presten serveis de comunicació pública que permeten la transmissió telemàtica de
veu i dades mitjançant la xarxa telefònica o altres xarxes. Tenen aquesta consideració, entre d’altres,
els locutoris telefònics i els establiments públics de connexió a internet.

Els establiments classificats al Grup D. Locals de telecomunicacions, de l’article anterior són aquells
establiments que presten serveis de comunicació pública que permeten la transmissió telemàtica de
veu i dades mitjançant la xarxa telefònica o altres xarxes. Tenen aquesta consideració, entre d’altres,
els locutoris telefònics i els establiments públics de connexió a internet.

3. Els establiments classificats al Grup E. Comerç amb degustació, de l’article anterior, són aquells 3. Els establiments classificats al Grup E. Comerç amb degustació, de l’article anterior, són aquells
establiments que comercialitzen productes alimentaris i també s’admet la degustació dels mateixos a
establiments que comercialitzen productes alimentaris i també s’admet la degustació dels mateixos a
l’interior dels locals. L’activitat principal serà la comercial i la degustació només s’hi admet amb
l’interior dels locals. L’activitat principal serà la comercial i la degustació només s’hi admet amb
caràcter accessori o complementari, aquesta última haurà de desenvolupar-se de conformitat amb la
caràcter accessori o complementari, aquesta última haurà de desenvolupar-se de conformitat amb la
reglamentació tècnica i sanitària sectorial vigent. En cas que l’activitat desenvolupada s’assimilés a
reglamentació tècnica i sanitària sectorial vigent. En cas que l’activitat desenvolupada s’assimilés a
alguna activitat de restauració, aleshores l’establiment hauria d’adaptar-se a les especificacions
alguna activitat de restauració, aleshores l’establiment hauria d’adaptar-se a les especificacions
d’aquest tipus d’establiment.
d’aquest tipus d’establiment. Els establiments classificats al Grup E. Clubs i associacions de
consumidors de cànnabis, són locals de fumadors d’ús continuat de cànnabis o els seus derivats,
establerts sota la titularitat d’associacions de consumidors de cànnabis legalment constituïdes o altres
4. Els establiments classificats al grup F de l’article anterior tenen la definició que estableix el Decret
entitats sense ànim de lucre que puguin incloure aquesta activitat en el seu objecte social.
94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
4. Els establiments classificats al grup F de l’article anterior tenen la definició que estableix el Decret

94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
Article 4. Intervenció administrativa

Article 4. Intervenció administrativa

N.I.F. P-2515100-B

1. Tots els establiments de pública concurrència regulats per aquesta ordenança resten subjectes a 1. Tots els establiments de pública concurrència regulats per aquesta ordenança resten subjectes a
l’obtenció de la preceptiva llicència municipal o, en el seu cas, a efectuar la preceptiva comunicació
l’obtenció de la preceptiva llicència municipal o, en el seu cas, a efectuar la preceptiva comunicació
prèvia.
prèvia o declaració responsable.

2. La intervenció administrativa de les activitats sotmeses a aquesta ordenança és regeix en general per 2. La intervenció administrativa de les activitats sotmeses a aquesta ordenança és regeix en general per
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la normativa sectorial vigent i específicament per l’Ordenança municipal d’intervenció administrativa i
control d’activitats.

la normativa sectorial vigent i específicament per l’Ordenança municipal d’intervenció administrativa i
control d’activitats. Tanmateix s’han de tenir en compte les especificacions dels punts següents.
3. A l’empara de l’article 29.6 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, i de les normes que transposen la
directiva de serveis, se sotmeten a règim de comunicació prèvia municipal els establiments no
permanents desmuntables on s’hi celebren espectacles públics o activitats recreatives.
4. A l’empara de l’article 42.2 la Llei 11/2009, de 6 de juliol, que estableix la competència municipal i del
que preveu l’article 29.7 de l’esmentada Llei que exceptua del règim de llicència en determinats
supòsits, així com el que estableix l’article 124.e del Decret 112/2010, de 31 d’agost, se sotmeten a
règim de comunicació prèvia municipal els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter
extraordinari d’interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el
cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus
d’establiments de concurrència pública.

TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 5. Compatibilitat urbanística

Article 5. Compatibilitat urbanística

1. La implantació d’un establiment de pública concurrència en una zona o sistema concret, està 1. La implantació d’un establiment de pública concurrència en una zona o sistema concret, està
subjecta a que l’activitat que s’hi desenvoluparà estigui adscrita a un ús permès segons estableix el
subjecta a que l’activitat que s’hi desenvoluparà estigui adscrita a un ús permès segons estableix el
vigent Pla General de Lleida 1995-2015 d’acord amb el quadre general d’usos de l’annex 2 del mateix
vigent Pla General de Lleida 1995-2015 d’acord amb el quadre general d’usos de l’annex 2 del mateix
i altres articles concordants.
i altres articles concordants.
2. També cal determinar si la situació relativa de l’establiment respecte l’habitatge i els altres usos és 2. També cal determinar si la situació relativa de l’establiment respecte l’habitatge i els altres usos és
compatible en funció del nivell de grau d’incidència assignat a l’activitat. Els nivells de grau
compatible en funció del nivell de grau d’incidència assignat a l’activitat. Els nivells de grau
d’incidència de les activitats i les possibles situacions relatives estan establerts a l’annex de
d’incidència de les activitats i les possibles situacions relatives estan establerts a l’annex de
l’Ordenança municipal d’intervenció administrativa i control d’activitats i a l’article 106 del PGL,
l’Ordenança municipal d’intervenció administrativa i control d’activitats i a l’article 106 del PGL,
respectivament.
respectivament.
3. Les condicions particulars d’ús de les zones urbanístiques que corresponen a les claus 1H, 1C i 1R, 3. Les condicions particulars d’ús de les zones urbanístiques que corresponen a les claus 1H, 1C i 1R,
del vigent Pla General de Lleida 1995-2015, en relació als usos generals terciari recreatiu i terciari
del vigent Pla General de Lleida 1995-2015, en relació als usos generals terciari recreatiu i terciari
restauració són les determinades en l’annex 1 d’aquesta Ordenança.
restauració són les determinades en l’annex 1 d’aquesta Ordenança.

Article 6. Incompatibilitat amb l’habitatge

Article 6. Incompatibilitat amb l’habitatge

1. Cap de les activitat incloses en l’àmbit d’aquesta ordenança podrà desenvolupar-se en habitatges.

1. Cap de les activitat incloses en l’àmbit d’aquesta ordenança podrà desenvolupar-se en habitatges.

2. Tampoc podran tenir comunicació amb espais o recintes tancats vinculats a l’ús d’habitatges.

2. Tampoc podran tenir comunicació amb espais o recintes tancats vinculats a l’ús d’habitatges.

Article 7. Usos protegits

Article 7. Usos protegits

Tenen la consideració d’usos protegits el docent i l’hospitalari en terrenys que estiguin qualificats com a Tenen la consideració d’usos protegits el docent i l’hospitalari en terrenys que estiguin qualificats com a
sistema d’equipaments per la normativa urbanística vigent o bé ocupin un edifici de forma exclusiva o sistema d’equipaments per la normativa urbanística vigent o bé ocupin un edifici de forma exclusiva o
majoritàriament.
majoritàriament.
Article 8. Aparcament

Article 8. Aparcament

N.I.F. P-2515100-B

1. Els establiments de pública concurrència han de preveure una reserva de places d’aparcament de les 1. Els establiments de pública concurrència han de preveure una reserva de places d’aparcament de les
característiques previstes en la Regulació Tècnica de l’Aparcament, annex 4 del PGL. Amb caràcter
característiques previstes en la Regulació Tècnica de l’Aparcament, annex 4 del PGL. Amb caràcter
general el nombre de places a reservar serà l’indicat a l’article 4.2.e) de l’esmentada norma.
general el nombre de places a reservar serà l’indicat a l’article 4.2.e) de l’esmentada norma.
2. A les activitats dels grups C.1 Restaurant, C.2 Bar i C.3 Restaurant bar els hi serà d’aplicació la 2. A les activitats dels grups C.1 Restaurant, C.2 Bar i C.3 Restaurant bar, els hi serà d’aplicació la
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condició anterior només si tenen un aforament superior a 200 persones. Quan la implantació d’un
establiment d’aquestes característiques sigui per canvi d’ús d’un edifici existent, l’aparcament es pot
preveure en un radi de 200 metres.

condició anterior només si tenen un aforament superior a 200 persones. Quan la implantació d’un
establiment d’aquestes característiques sigui per canvi d’ús d’un edifici existent, l’aparcament es pot
preveure en un radi de 200 metres.
Article 9. Activitat principal i complementàries

Article 9. Activitat principal i complementàries

1. Quan en un establiment s’hi realitzin diverses activitats de les definides per aquesta ordenança 1. Quan en un establiment s’hi realitzin diverses activitats de les definides per aquesta ordenança
s’haurà d’indicar quina és l’activitat principal i quina o quines tenen la consideració de
s’haurà d’indicar quina és l’activitat principal i quina o quines tenen la consideració de
complementàries.
complementàries.
2. Quan un establiment realitzi activitats de grups diferents, segons la classificació d’aquesta 2. Quan un establiment realitzi activitats de grups diferents, segons la classificació d’aquesta
ordenança, li seran d’aplicació les condicions i limitacions més restrictives que resultin de cadascuna
ordenança, li seran d’aplicació les condicions i limitacions més restrictives que resultin de cadascuna
de les activitats.
de les activitats.
3. En els establiments de pública concurrència regulats per aquesta ordenança s’hi podran 3. En els establiments de pública concurrència regulats per aquesta ordenança s’hi podran
desenvolupar activitats complementàries, no regulades per aquesta norma, sempre que es
desenvolupar activitats complementàries, no regulades per aquesta norma, sempre que es
compleixin les condicions:
compleixin les condicions:
a. Disposar de la corresponent llicència municipal o, en el seu cas, haver estat objecte de la
preceptiva comunicació prèvia. El sistema d’intervenció administrativa vindrà determinat per
l’activitat principal.

a. Disposar de la corresponent llicència municipal o, en el seu cas, haver estat objecte de la
preceptiva comunicació prèvia. El sistema d’intervenció administrativa vindrà determinat per
l’activitat principal.

b. Estar ubicades en un espai diferenciat d’aquell en el que es realitza l’activitat principal pròpia de
l’establiment.

b. Estar ubicades en un espai diferenciat d’aquell en el que es realitza l’activitat principal pròpia de
l’establiment.

4. A les activitats definides per aquesta ordenança que es realitzin de forma integrada amb altres usos i 4. A les activitats definides per aquesta ordenança que es realitzin de forma integrada amb altres usos i
tinguin la consideració d’activitats complementàries de l’ús principal no se’ls aplicaran les condicions
tinguin la consideració d’activitats complementàries de l’ús principal no se’ls aplicaran les condicions
d’emplaçament específiques que estableix el títol 2 d’aquesta ordenança. A aquests efectes
d’emplaçament específiques que estableix el títol 2 d’aquesta ordenança. A aquests efectes
s’entendran com a complementàries aquelles activitats que donin servei a l’ús principal i estiguin
s’entendran com a complementàries aquelles activitats que donin servei a l’ús principal i estiguin
dimensionades proporcionalment d’acord amb la demanda que generi l’activitat principal. En cas
dimensionades proporcionalment d’acord amb la demanda que generi l’activitat principal. En cas
contrari no estaran exemptes de complir les esmentades condicions d’emplaçament.
contrari no estaran exemptes de complir les esmentades condicions d’emplaçament.
Article 10. Mesura de la distància entre establiments

Article 10. Mesura de la distància entre establiments

Als efectes del que disposa aquesta ordenança, la distància entre establiments de pública concurrència o
entre aquests i altres establiments, es determinarà mesurant la projecció horitzontal de l’itinerari que va
des dels punts més propers d’un i altre establiment, sense tenir en compte els obstacles urbans que s’hi
interposin.

Als efectes del que disposa aquesta ordenança, la distància entre establiments de pública concurrència o
entre aquests i altres establiments, es determinarà mesurant la projecció horitzontal de l’itinerari que va
des dels punts més propers d’un i altre establiment, sense tenir en compte els obstacles urbans que s’hi
interposin.

Article 11. Façana

Article 11. Façana

La longitud de la façana d'un establiment correspon a la suma dels perímetres, mesurats en planta baixa, La longitud de la façana d'un establiment correspon a la suma dels perímetres, mesurats en planta baixa,
de les parts del local que donen directament a la via pública.
de les parts del local que donen directament a la via pública.
Article 12. Zones d’ús públic

Article 12. Zones d’ús públic

Les zones d’ús públic corresponen als espais ocupables pel públic, excloent-hi les cambres higièniques.

Les zones d’ús públic corresponen als espais ocupables pel públic, excloent-hi les cambres higièniques.

Article 13. Alçada

Article 13. Alçada

N.I.F. P-2515100-B

L’alçada dels establiments es comprovarà mesurant la distància entre el terra i el sostre dels locals. Quan L’alçada dels establiments es comprovarà mesurant la distància entre el terra i el sostre dels locals. Quan
hi hagi elements escalonats o decoratius en algun punt de la sala s’admet una reducció del 10% dels hi hagi elements escalonats o decoratius en algun punt de la sala s’admet una reducció del 10% dels
valors establerts per aquesta Ordenança, sempre que no correspongui a zones de pas o vies valors establerts per aquesta Ordenança, sempre que no correspongui a zones de pas o vies
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d’evacuació.

d’evacuació.

Article 14. Sentit d’obertura de les portes

Article 14. Sentit d’obertura de les portes

Totes les portes dels establiments de pública concurrència s'obriran en el sentit de l'evacuació i no Totes les portes dels establiments de pública concurrència s'obriran en el sentit de l'evacuació i no
podran envair la via pública.
podran envair la via pública.
Article 15. Aforament

Article 15. Aforament

L’aforament dels establiments es determinarà segons estableixi la normativa sectorial que resulti
d’aplicació, en absència d’aquesta es determinarà calculant l’ocupació dels establiments tal i com
estableix el Codi Tècnic de l’Edificació en el Document Bàsic de Seguretat contra Incendis (DB-SI), valor
al qual se li restarà el nombre de persones vinculades a l’activitat.

L’aforament dels establiments es determinarà segons estableixi la normativa sectorial que resulti
d’aplicació, en absència d’aquesta es determinarà calculant l’ocupació dels establiments tal i com
estableix el Codi Tècnic de l’Edificació en el Document Bàsic de Seguretat contra Incendis (DB-SI), valor
al qual se li restarà el nombre de persones vinculades a l’activitat.

Article 16. Protecció contra incendis

Article 16. Protecció contra incendis

En matèria de prevenció contra incendis, els establiments de pública concurrència han de complir les En matèria de prevenció contra incendis, els establiments de pública concurrència han de complir les
prescripcions establertes per la normativa vigent.
prescripcions establertes per la normativa vigent.
Article 17. Seguretat i emergències

Article 17. Seguretat i emergències

En matèria de seguretat i emergències, els establiments de pública concurrència han de complir les En matèria de seguretat i emergències, els establiments de pública concurrència han de complir les
prescripcions establertes per la normativa vigent.
prescripcions establertes per la normativa vigent.
Article 18. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Article 18. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Els establiments de pública concurrència han de complir les disposicions vigents en matèria Els establiments de pública concurrència han de complir les disposicions vigents en matèria
d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. En tots els casos s’exigeix que l’itinerari i d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. En tots els casos s’exigeix com a mínim un
almenys una cambra higiènica tingui el nivell d’accessibilitat denominat “adaptat”.
itinerari i una cambra higiènica accessibles.
Article 19. Protecció contra la contaminació acústica

Article 19. Protecció contra la contaminació acústica

1. En matèria de protecció contra la contaminació acústica, els establiments de pública concurrència
han de complir les prescripcions establertes per la normativa vigent i les indicades en aquesta
ordenança.

1. En matèria de protecció contra la contaminació acústica, els establiments de pública concurrència
han de complir les prescripcions establertes per la normativa vigent i les indicades en aquesta
ordenança.

N.I.F. P-2515100-B

2. La sol·licitud de llicència municipal o, si s’escau, la comunicació prèvia, ha d’incorporar un estudi 2. La sol·licitud de llicència municipal o, si s’escau, la comunicació prèvia, ha d’incorporar, en el projecte
d’impacte acústic amb el contingut que estableix la normativa vigent i, si s’escau, el propi Ajuntament.
tècnic, un estudi d’impacte acústic amb el contingut que estableix la normativa vigent i, si s’escau, el
propi Ajuntament.
3. Les activitats que es realitzin en espais tancats hauran de complir els valors mínims d’aïllament
acústic, respecte els usos sensibles en contigüitat, establerts a la present Ordenança i, en tot cas, 3. Les activitats que es realitzin en espais tancats hauran de complir els valors mínims d’aïllament
hauran de disposar de l’aïllament necessari per garantir el compliment dels valors límit d’immissió en
acústic, respecte els usos sensibles en contigüitat, establerts a la present Ordenança i, en tot cas,
els usos sensibles. Els paràmetres a considerar son:
hauran de disposar de l’aïllament necessari per garantir el compliment dels valors límit d’immissió en
els usos sensibles. Els paràmetres a considerar son:
a. Aïllament acústic al soroll aeri entre locals
a. Aïllament acústic al soroll aeri entre locals
El valor mínim d’aïllament a soroll aeri DnTA s’assenyala en l’apartat de condicions específiques
de protecció contra la contaminació acústica de cada grup.
El valor mínim d’aïllament a soroll aeri DnTA s’assenyala en l’apartat de condicions específiques
de protecció contra la contaminació acústica de cada grup.
Les exigències de l’aïllament acústic al soroll aeri entre locals es comprovaran mitjançant
Les exigències de l’aïllament acústic al soroll aeri entre locals es comprovaran mitjançant
mesuraments in situ d’acord amb la metodologia establerta a la norma UNE-EN ISO 140-4 o
qualsevol altra que la substitueixi i avaluada segons la norma UNE-EN ISO 717-1 o qualsevol
mesuraments in situ d’acord amb la metodologia establerta a la norma UNE-EN ISO 16283-1 o
qualsevol altra que la substitueixi i avaluada segons la norma UNE-EN ISO 717-1 o qualsevol
altra que la substitueixi, en un rang de freqüències mínim de 100 Hz a 5 kHz.
altra que la substitueixi, en un rang de freqüències mínim de 100 Hz a 5 kHz.
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b. Aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri
b. Aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri
El valor mínim d’aïllament acústic a les façanes pel soroll aeri D2m,nT,Atr s’assenyala en l’apartat de
condicions específiques de protecció contra la contaminació acústica de cada grup.
L’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri es determinarà segons l’establert al Decret
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, o
qualsevol altra que la substitueixi.
Les exigències de l’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri es comprovaran mitjançant
mesuraments in situ d’acord amb la metodologia establerta a la norma UNE-EN ISO 140-5 o
qualsevol altra que la substitueixi.

El valor mínim d’aïllament acústic a les façanes pel soroll aeri D2m,nT,Atr s’assenyala en l’apartat de
condicions específiques de protecció contra la contaminació acústica de cada grup.
L’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri es determinarà segons l’establert al Decret
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, o
qualsevol altra que la substitueixi.
Les exigències de l’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri es comprovaran mitjançant
mesuraments in situ d’acord amb la metodologia establerta a la norma UNE-EN ISO 140-5 o
qualsevol altra que la substitueixi.

c. Aïllament acústic al soroll d’impacte entre locals
c. Aïllament acústic al soroll d’impacte entre locals
El nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat L’nT,w entre un establiment de
pública concurrència i un recinte d’ús sensible (residencial, sanitari, educatiu, cultural i similars),
s’assenyala en l’apartat de condicions específiques de protecció contra la contaminació acústica
de cada grup.
Les exigències de l’aïllament acústic al soroll d’impacte entre locals, es comprovaran mitjançant
mesuraments in situ d’acord amb la metodologia següent:
 S’ha d’utilitzar com a font generadora una màquina d’impactes normalitzada conforme a
l’Annex A de la norma EN-UNE ISO 140-7:1998.
 La màquina d’impactes s’ha de situar al terra del local d’activitat (recinte emissor).
 El procediment d’assaig i avaluació s’haurà de realitzar conforme les condicions establertes a
la norma UNE-EN ISO 140-7.
 El nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat, L’nT,w, s’ha de calcular segons
el que estableix la norma UNE-EN ISO 717-2, en un rang de freqüències mínim de 100 Hz a
5 kHz.

El nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat L’nT,w entre un establiment de
pública concurrència i un recinte d’ús sensible (residencial, sanitari, educatiu, cultural i similars),
s’assenyala en l’apartat de condicions específiques de protecció contra la contaminació acústica
de cada grup.
Les exigències de l’aïllament acústic al soroll d’impacte entre locals, es comprovaran mitjançant
mesuraments in situ d’acord amb la metodologia següent:
 S’ha d’utilitzar com a font generadora una màquina d’impactes normalitzada conforme a
l’Annex A de la norma EN-UNE ISO 140-7:1998.
 La màquina d’impactes s’ha de situar al terra del local d’activitat (recinte emissor).
 El procediment d’assaig i avaluació s’haurà de realitzar conforme les condicions establertes a
la norma UNE-EN ISO 140-7.
 El nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat, L’nT,w, s’ha de calcular segons
el que estableix la norma UNE-EN ISO 717-2, en un rang de freqüències mínim de 100 Hz a
5 kHz.

N.I.F. P-2515100-B

4. Els establiments que disposin d’equips de reproducció sonora i/o audiovisual han de tenir instal·lat un
limitador de so amb registrador que compleixi les següents condicions:
4. Els establiments que disposin d’equips de reproducció sonora i/o audiovisual han de tenir instal·lat un
limitador de so amb registrador que compleixi les següents condicions:
a. Aquest dispositiu té com a funció limitar l’equip de reproducció sonora i/o audiovisual. A més a
més, ha d’enregistrar en suport físic estable els nivells sonors generats a l’interior de
a. Aquest dispositiu té com a funció limitar l’equip de reproducció sonora i/o audiovisual. A més a
l’establiment.
més, ha d’enregistrar en suport físic estable els nivells sonors generats a l’interior de
l’establiment.
b. Per a l’avaluació i el control del nivell d’immissió, l’equip ha d’utilitzar les dades d’aïllament brut
entre l’activitat i el receptor més exposat. L’equip ha de permetre programar com a mínim
b. Per a l’avaluació i el control del nivell d’immissió, l’equip ha d’utilitzar les dades d’aïllament brut
l’aïllament acústic entre 63Hz – 4000Hz en octaves o terços d’octava.
entre l’activitat i el receptor més exposat. L’equip ha de permetre programar com a mínim
l’aïllament acústic entre 63Hz – 4000Hz en octaves o terços d’octava.
c. Permetre programar els límits d’emissió a l’interior de l’activitat, i la immissió a l’habitatge o
receptor més exposat o a l’exterior de l’activitat per als diferents períodes horaris.
c. Permetre programar els límits d’emissió a l’interior de l’activitat, i la immissió a l’habitatge o
receptor més exposat o a l’exterior de l’activitat per als diferents períodes horaris.
d. Disposar d’un micròfon extern que reculli el nivell sonor dins del local. Aquest dispositiu estarà
degudament calibrat amb l’equip electrònic per detectar possibles manipulacions i se n’ha de
d. Disposar d’un micròfon extern que reculli el nivell sonor dins del local. Aquest dispositiu estarà
poder verificar el seu funcionament correcte amb un sistema de calibració.
degudament calibrat amb l’equip electrònic per detectar possibles manipulacions i se n’ha de
poder verificar el seu funcionament correcte amb un sistema de calibració.
e. Permetre programar horaris d’emissió musical diferents per a cada dia de la setmana (hora d’inici
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e. Permetre programar horaris d’emissió musical diferents per a cada dia de la setmana (hora d’inici
i hora d’acabament), i introduir horaris extraordinaris per a festivitats determinades (Cap d’Any,
Sant Joan, etc.).

i hora d’acabament), i introduir horaris extraordinaris per a festivitats determinades (Cap d’Any,
Sant Joan, etc.).
f.

Accedir a la programació d’aquests paràmetres ha d’estar restringit als tècnics municipals
autoritzats, mitjançant sistemes de protecció mecànics o electrònics (paraula de pas).

f.

g. Guardar, per part de l’equip, un historial on aparegui el dia i l’hora quan es van realitzar les
últimes programacions en format [any : mes : dia : hora].

g. Guardar, per part de l’equip, un historial on aparegui el dia i l’hora quan es van realitzar les
últimes programacions en format [any : mes : dia : hora].

h. Emmagatzemar, mitjançant suport físic estable, els nivells sonors (nivell de pressió sonora
continu equivalent amb ponderació freqüencial A) i de les possibles manipulacions esdevingudes
amb una periodicitat programable entre 5 i 15 minuts. L’equip limitador ha de permetre
emmagatzemar aquesta informació durant un temps de, com a mínim, un mes.
i.

j.

Accedir a la programació d’aquests paràmetres ha d’estar restringit als tècnics municipals
autoritzats, mitjançant sistemes de protecció mecànics o electrònics (paraula de pas).

h. Emmagatzemar, mitjançant suport físic estable, els nivells sonors (nivell de pressió sonora
continu equivalent amb ponderació freqüencial A) i de les possibles manipulacions esdevingudes
amb una periodicitat programable entre 5 i 15 minuts. L’equip limitador ha de permetre
emmagatzemar aquesta informació durant un temps de, com a mínim, un mes.

Disposar d’un sistema de verificació que permeti detectar possibles manipulacions tant de l’equip
musical com de l’equip de limitació, i si aquestes es realitzessin quedarien emmagatzemades en
una memòria interna de l’equip.

i.

Disposar d’un sistema de verificació que permeti detectar possibles manipulacions tant de l’equip
musical com de l’equip de limitació, i si aquestes es realitzessin quedarien emmagatzemades en
una memòria interna de l’equip.

j.

Poder detectar altres fonts que puguin funcionar de manera paral·lela a/als l’equip/s limitat/s.

Poder detectar altres fonts que puguin funcionar de manera paral·lela a/als l’equip/s limitat/s.

k. Disposar de sistema de precintat de les connexions i del micròfon.
k. Disposar de sistema de precintat de les connexions i del micròfon.
l.

Disposar d’un sistema que impedeixi la reproducció musical i/o audiovisual en el cas que l’equip
limitador es desconnecti de la xarxa elèctrica i/o del sensor.

l.

m. Disposar d’un sistema d’accés a l’emmagatzematge dels registres en format informàtic per part
dels serveis tècnics municipals o d’empreses degudament acreditades per l’ajuntament.

Disposar d’un sistema que impedeixi la reproducció musical i/o audiovisual en el cas que l’equip
limitador es desconnecti de la xarxa elèctrica i/o del sensor.

m. Disposar d’un sistema d’accés a l’emmagatzematge dels registres en format informàtic per part
dels serveis tècnics municipals o d’empreses degudament acreditades per l’ajuntament.

n. Disposar d’un sistema telemàtic per a la visualització de les dades en temps real, en els casos
d’aquelles activitats que s’assenyala expressament en la seva regulació específica.

n. Disposar d’un sistema telemàtic per a la visualització de les dades en temps real en els supòsits
establerts en aquesta ordenança.

5. S’entén per nivell d’emissió, el nivell sonor màxim (LAeq60s) que es genera dins l’establiment o local,
mesurat a la part central de la zona de públic on hi hagi el major nivell sonor de l’establiment i amb 5.
tots els serveis a ple rendiment. La mesura es farà amb soroll rosa i/o amb música i amb els controls
dels equips de so al màxim nivell. El valor d’aquest paràmetre s’assenyala en l’apartat de condicions
específiques de protecció contra la contaminació acústica de cada grup.

Als efectes del que disposa aquesta Ordenança, s’entén per:
a. Valor límit d’emissió d’un establiment el nivell sonor màxim que es genera dins l’establiment,
mesurat a la part central de la zona de públic on hi hagi el major nivell sonor de l’establiment
durant 60 segons (LAeq60s).
b. Valor límit d’emissió d’una font sonora el nivell sonor màxim emès per una font sonora a un metre
de distància durant 60 segons (LAeq60s).

6. En el certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat,
s’hi ha de fer constar:

N.I.F. P-2515100-B

a. Els valors d’aïllament de l’apartat 3 i s’han d’ajuntar els corresponents informes de les mesures,
els quals han de ser efectuats per una entitat acreditada de prevenció de la contaminació
acústica (EPCA) en els termes assenyalats en el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica.
b. Si escau, les dades de l’equip limitador de so amb registrador de l’apartat 4 i s’ha d’adjuntar el
corresponent informe d’instal·lació, regulació i precintament de l’equip, el qual ha de ser efectuat
per un tècnic competent.
7. L’actuació inspectora en les tasques d’inspecció i control de les activitats l’efectua el personal acreditat
al servei de l’administració ja sigui directament o externalitzant el servei, o bé entitats acreditades de
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prevenció i control de la contaminació acústica (EPCA). En aquest sentit els mesuraments que hagin
d’efectuar els titulars o promotors de les activitats per acreditar el compliment dels límits d’immissió
acústica o els aïllaments acústics els ha d’efectuar una EPCA.
Article 20. Extracció de fums

Article 20. Extracció de fums

1. Els establiments de pública concurrència que disposin de cuina o de qualsevol altra instal·lació que 1. Els establiments de pública concurrència que disposin de cuina o de qualsevol altra instal·lació que
produeixin fums, bafs i olors els hauran d’evacuar a l’exterior mitjançant un sistema d’extracció de
produeixin fums, bafs i olors els hauran d’evacuar a l’exterior mitjançant un sistema d’extracció de
fums. S’exclou de la condició anterior els establiments següents:
fums. S’exclou de la condició anterior els establiments següents:
a. Que disposin de forns de convecció, amb una potència màxima de 7,5 kW, llevat que els fums,
bafs i olors generats siguin causa de molèsties.

a. Que disposin de forns de convecció, amb una potència màxima de 7,5 kW, llevat que els fums,
bafs i olors generats siguin causa de molèsties.

b. Que exclusivament serveixin menjars d’empreses de servei d’àpats, degudament inscrites en el
registre sanitari corresponent, amb una potència màxima d’escalfament de 5 kW i sense potència
de cocció, llevat que els fums, bafs i olors generats siguin causa de molèsties.

b. Que exclusivament serveixin menjars d’empreses de servei d’àpats, degudament inscrites en el
registre sanitari corresponent, amb una potència màxima d’escalfament de 5 kW i sense potència
de cocció, llevat que els fums, bafs i olors generats siguin causa de molèsties.

2. El sistema d’extracció de fums estarà format per campana, conducte, filtre i ventilador. El sistema 2. El sistema d’extracció de fums estarà format per campana, conducte, filtre i ventilador. El sistema
tindrà les següents característiques:
tindrà les següents característiques:
a. Es dimensionarà d’acord amb la norma UNE 100165:2004 Climatització, extracció de fums i
ventilació de cuines.

a. Es dimensionarà d’acord amb la norma UNE 100165:2004 Climatització, extracció de fums i
ventilació de cuines.

b. En tots els casos complirà les condicions que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació en la nota 2
de la taula 2.1 del DB:SI o la norma que la substitueixi.

b. En tots els casos complirà les condicions que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació en la nota 2
de la taula 2.1 del DB:SI o la norma que la substitueixi.

c. Els conductes, des del punt de captació fins al punt d’emissió, seran continus i independents.

c. Els conductes, des del punt de captació fins al punt d’emissió, seran continus i independents.

d. El punt d’emissió ha de superar en una alçada de 2 metres qualsevol punt obert de les
edificacions que hi hagi en un radi de 25 metres. Aquestes distàncies també s’han de respectar
sobre els punts de sortida dels elements de ventilació dels edificis.

d. El punt d’emissió ha de superar en una alçada de 2 metres qualsevol punt obert de les
edificacions que hi hagi en un radi de 25 metres. Aquestes distàncies també s’han de respectar
sobre els punts de sortida dels elements de ventilació dels edificis.

Excepcionalment, en els supòsits que tècnicament sigui impossible que el punt d’emissió
compleixi les condicions anteriors s’admetrà que l’alçada sigui d’1 metre i el radi de 10 metres
instal·lant un sistema de filtratge i purificació de l’aire d’extracció que reuneixi les següents
característiques: sistema de filtre mecànic, sistema de filtre humit condensador de greixos,
sistema de filtratge electrostàtic, generador d’ozó, turbina extractora, sistema que només permeti
evacuar directament el 25 % del cabal d’aire tractat a l’exterior, la resta haurà de ser re introduït
al sistema de filtratge i purificació. En aquests casos el funcionament de l’activitat restarà
condicionat al bon funcionament i manteniment del sistema de depuració.

Excepcionalment, en els supòsits que tècnicament sigui impossible que el punt d’emissió
compleixi les condicions anteriors s’admetrà que l’alçada sigui d’1 metre i el radi de 10 metres
instal·lant un sistema de filtratge i purificació de l’aire d’extracció que reuneixi les següents
característiques: sistema de filtre mecànic, sistema de filtre humit condensador de greixos,
sistema de filtratge electrostàtic, generador d’ozó, turbina extractora, sistema que només permeti
evacuar directament el 25 % del cabal d’aire tractat a l’exterior, la resta haurà de ser re introduït
al sistema de filtratge i purificació. En aquests casos el funcionament de l’activitat restarà
condicionat al bon funcionament i manteniment del sistema de depuració.

e. Els aparells que utilitzin combustibles sòlids, (barbacoes, llars de foc, forns…), hauran
d’incorporar al sistema d’extracció de fums un filtre anti-partícules que eviti el llançament de sutge
o volves a l’exterior.

e. Els aparells que utilitzin combustibles sòlids, (barbacoes, llars de foc, forns…), hauran
d’incorporar al sistema d’extracció de fums un filtre anti-partícules que eviti el llançament de sutge
o volves a l’exterior.

N.I.F. P-2515100-B

3. Quan sigui preceptiva la instal·lació d’un sistema d’extracció de fums, la sol·licitud de llicència 3. Quan sigui preceptiva la instal·lació d’un sistema d’extracció de fums, la sol·licitud de llicència
municipal o, si s’escau, la comunicació prèvia, ha d’incorporar en el projecte o documentació tècnica
municipal o, si s’escau, la comunicació prèvia, ha d’incorporar en el projecte o documentació tècnica
la següent informació:
la següent informació:
a. Descripció del focus emissor.

a. Descripció del focus emissor.

b. Característiques principals dels elements del sistema; descripció, materials i dimensions.

b. Característiques principals dels elements del sistema; descripció, materials i dimensions.

c. Justificació tècnica i analítica del dimensionat i dels materials escollits.

c. Justificació tècnica i analítica del dimensionat i dels materials escollits.

d. Plànol/s en que s’apreciï el traçat dels conductes per l’interior de l’establiment fins a l’inici del
OM_annex comparatiu actual-proposta - 15/09/2016
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d. Plànol/s en que s’apreciï el traçat dels conductes per l’interior de l’establiment fins a l’inici del

tram vertical.

tram vertical.

e. Plànol/s de secció en que s’apreciï el traçat vertical dels conductes fins la coberta de l’edifici.

e. Plànol/s de secció en que s’apreciï el traçat vertical dels conductes fins la coberta de l’edifici.

f.

f.

Plànol/s en que s’apreciï el punt d’emissió dels conductes en la coberta de l’edifici, així com la
justificació de l’apartat 2.c) anterior.

Article 21. Ventilació

Plànol/s en que s’apreciï el punt d’emissió dels conductes en la coberta de l’edifici, així com la
justificació de l’apartat 2.c) anterior.

Article 21. Ventilació

1. Els establiments de concurrència pública han de disposar d’un sistema de ventilació apropiat per 1. Els establiments de concurrència pública han de disposar d’un sistema de ventilació apropiat per
garantir una qualitat acceptable de l’aire en els locals. Els criteris de disseny de les instal·lacions són
garantir una qualitat acceptable de l’aire en els locals. Els criteris de disseny de les instal·lacions són
els que estableix la instrucció tècnica complementària ITE 1 DISEÑO del Reglament d’instal·lacions
els que estableix la instrucció tècnica complementària ITE 1 DISEÑO del Reglament d’instal·lacions
tèrmiques en els edificis (RITE) i més concretament la norma UNE-EN 13779:2005 o la normativa
tèrmiques en els edificis (RITE) i més concretament la norma UNE-EN 13779:2005 o la normativa
que en el seu dia la substitueixi.
que en el seu dia la substitueixi.
2. La sol·licitud de llicència municipal o, si s’escau, la comunicació prèvia, ha d’incorporar en el projecte 2. La sol·licitud de llicència municipal o, si s’escau, la comunicació prèvia, ha d’incorporar en el projecte
o documentació tècnica la descripció i les característiques principals del sistema de ventilació escollit,
o documentació tècnica la descripció i les característiques principals del sistema de ventilació escollit,
la justificació tècnica i analítica del mateix i la ubicació de la maquinària o equips principals del
la justificació tècnica i analítica del mateix i la ubicació de la maquinària o equips principals del
sistema.
sistema.
3. El sistema de ventilació ha de complir els requisits fixat en l’article 110 del PGL 1995-2015.

3. El sistema de ventilació ha de complir els requisits fixat en l’article 110 del PGL 1995-2015.
4. Les zones destinades a cuina no podran ventilar directament a l’exterior. La ventilació d’aquestes
zones s’ha de resoldre mitjançant sistemes mecànics i xemeneies que compleixin els requisits de
l’article 20.
5. Les zones destinades a cuina han d’estar convenientment segellades i acabades amb materials
continus que garanteixin una perfecta estanqueïtat i impedeixen fuites de fums o bafs a través dels
seus tancaments.

Article 22. Serveis higiènics

Article 22. Serveis higiènics

1. Els establiments inclosos en els Grups A, B i C han de disposar de serveis higiènics amb el nombre i 1. Els establiments inclosos en els Grups A, B, C (excepte C.5 salons de joc que es regulen per la seva
característiques que estableix el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
normativa sectorial), i D han de disposar de serveis higiènics amb el nombre i característiques que
d’espectacles públics i activitats recreatives.
estableix el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.
2. Els establiments inclosos en els Grups D i E han de disposar de serveis higiènics amb el nombre i
característiques que estableix el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 2. Els establiments inclosos en els Grups D i E han de disposar de serveis higiènics amb el nombre i
característiques que estableix el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.
d’espectacles públics i activitats recreatives. Els establiments del Grup E han de tenir la dotació de
3. Els establiments inclosos en el Grup F han de disposar de serveis higiènics amb el nombre i
serveis sanitaris següent:
característiques que estableix el Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009,
de 22 de juliol, dels centres de culte.
1. Fins a 100 persones d’aforament han de disposar d’una cambra higiènica per a cada sexe,
formada per un rentamans i un inodor.
4. En tots els casos s’exigeix que almenys una cambra higiènica tingui el nivell d’accessibilitat
2. Per aforaments superiors, han d’augmentar les dotacions esmentades en l’apartat anterior en un
denominat “adaptat”.
inodor i un rentamans per a cada 100 persones o fracció i per cada sexe.

N.I.F. P-2515100-B

3. Els establiments inclosos en el Grup F han de disposar de serveis higiènics amb el nombre i
característiques que estableix el Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009,
de 22 de juliol, dels centres de culte.
4. En tots els casos s’exigeix que almenys una cambra higiènica sigui accessible.

Article 23. Documentació gràfica
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La sol·licitud de llicència municipal o, si s’escau, la comunicació prèvia, ha d’incorporar, en el projecte o La sol·licitud de llicència municipal o, si s’escau, la comunicació prèvia, ha d’incorporar, en el projecte o
documentació tècnica, la següent informació:
documentació tècnica, la següent informació:
a. Plànol de situació a escala 1:2000 si és tracta de sòl urbà i a escala 1:10000 si es tracta de sol no a. Plànol de situació a escala 1:2000 si és tracta de sòl urbà i a escala 1:10000 si es tracta de sol no
urbanitzable, ambdós sobre cartografia topogràfica oficial del municipi.
urbanitzable, ambdós sobre cartografia topogràfica oficial del municipi.
b. Plànol de planejament urbanístic vigent, a escala 1:2000 si és tracta de sòl urbà i a escala 1:10000 si b. Plànol de planejament urbanístic vigent, a escala 1:2000 si és tracta de sòl urbà i a escala 1:10000 si
es tracta de sol no urbanitzable, dibuixant la ubicació sobre l’esmentada base de planejament.
es tracta de sol no urbanitzable, dibuixant la ubicació sobre l’esmentada base de planejament.
c. Plànol d’emplaçament a escala 1:500 o 1:1000. Aquest plànol ha d’incloure la geometria d’ocupació c. Plànol d’emplaçament a escala 1:500 o 1:1000. Aquest plànol ha d’incloure la geometria d’ocupació
en planta de l’edifici o establiment objecte del projecte, la situació exacta dels altres establiments o
en planta de l’edifici o establiment objecte del projecte, la situació exacta dels altres establiments o
usos als quals s’hagi de mantenir una distància de conformitat amb el que estableix aquesta
usos als quals s’hagi de mantenir una distància de conformitat amb el que estableix aquesta
Ordenança i l’acotació de les esmentades distàncies. Aquest plànol ha d’incloure un àmbit mínim de
Ordenança i l’acotació de les esmentades distàncies. Aquest plànol ha d’incloure un àmbit mínim de
150 metres de radi.
150 metres de radi.
d. Plànol d’emplaçament a escala 1:500 que inclogui la geometria d’ocupació en planta de l’edifici o d. Plànol d’emplaçament a escala 1:500 que inclogui la geometria d’ocupació en planta de l’edifici o
establiment i acotació des del mateix fins a la cruïlla més propera.
establiment i acotació des del mateix fins a la cruïlla més propera.
e. Plànols o croquis en que s’apreciïn els usos o activitats amb els quals té contigüitat l’establiment o e. Plànols o croquis en que s’apreciïn els usos o activitats amb els quals té contigüitat l’establiment o
edifici objecte del projecte. Cal tenir en compte, parets, sostre i terra.
edifici objecte del projecte. Cal tenir en compte, parets, sostre i terra.
Article 24. Rètol de característiques

Article 24. Rètol de característiques

1. Tots els establiments de concurrència pública, hauran d’instal·lar a l’exterior dels mateixos i en lloc 1. Tots els establiments de concurrència pública, hauran d’instal·lar a l’exterior dels mateixos i en lloc
permanentment visible, un rètol amb les característiques principals de l’establiment que s’indiquen a
permanentment visible, un rètol amb les característiques principals de l’establiment que s’indiquen a
continuació:
continuació:
a. Classificació de l’establiment.

a. Classificació de l’establiment.

b. Número i data d’autorització municipal.

b. Número i data d’autorització municipal.

c. Aforament autoritzat.

c. Aforament autoritzat.

d. Horari de funcionament.

d. Horari de funcionament.

2. El disseny d’aquest rètol i la seva implantació s’establiran per resolució d’alcaldia. Les despeses de 2. El disseny d’aquest rètol i la seva implantació s’establiran per resolució d’alcaldia. Les despeses de
confecció i de col·locació del rètol aniran a càrrec dels titulars dels establiments.
confecció i de col·locació del rètol aniran a càrrec dels titulars dels establiments.
Article 25. Actuacions en directe

Article 25. Horaris terrasses: anul·lat

Les terrasses dels establiments hauran de tancar la seva activitat abans de les 0.00 hores de la matinada 1. D’acord amb l’annex I, punt IV.a, del Decret 112/2010, de 31 d’agost, en les activitats de restauració
es poden realitzar d'altres complementàries amb música de fons ambiental, de ball i altres actuacions
de les nits de dilluns a dijous i dels diumenges, i abans de les 1.30 hores de la matinada de les nits dels
en directe, sempre que el local compleixi les condicions de seguretat i d'insonorització, i estigui
divendres, dissabtes i vigílies de festius (1.30 h oficial del dissabte, diumenge i festiu). Els establiments
degudament autoritzat. Aquesta activitat es pot dur a terme en un local tancat o en espais a l'aire lliure.
que tinguin terrasses en places i zones amb preferència per a vianants tindran el mateix horari de
tancament, d’acord amb la legislació vigent, que li correspon a l’establiment del qual en formen part.
2. Les actuacions en directe que amb caràcter complementari a l’activitat principal s’efectuen en
establiments inclosos en el catàleg de l’annex 1 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, no tenen la
consideració d’extraordinàries. Si s’efectuen en espais oberts al públic que no formen part d’un
establiment o de les seves terrasses tenen la consideració d’extraordinàries.

N.I.F. P-2515100-B

3. Les actuacions en directe es realitzen sota les següents condicions:
a. S’han d’adoptar les mesures necessàries per evitar molèsties als veïns ocasionades per les
actuacions en directe, concretament es respectaran els nivells d’immissió sonora que fixa el Decret
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny.
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b. Quan les actuacions tinguin lloc a l’interior d’un establiment, han de complir:
1. Se subjecten a les mateixes condicions de funcionament que té l’establiment amb caràcter
ordinari.
2. Els establiments que acreditin l’aïllament acústic a soroll aeri (DnTA ) poden incrementar el
nivell màxim d’emissió acústica fins al valor que resulti d’afegir 25 dB al valor de l’aïllament.
Per acreditar-lo han d’adjuntar certificat d’aïllament acústic a soroll aeri mesurat “in situ”
indicant el valor de la diferència de nivells estandaritzada, ponderada A (DnT,A).
3. Només es poden realitzar dins de les següents franja horària: de 12:00 a 01:00 hores. La
duració màxima de l’actuació és de 3 hores.
4. Només es poden realitzar 2 actuacions mensuals.
c. Quan les actuacions tinguin lloc en les terrasses o vetlladors dels establiments, es complirà el
següent:
1. Només es poden realitzar en dissabtes, diumenges, festius, i vigílies de festius.
2. Només es poden realitzar dins de les següents franja horària: de 12:00 a 23:00 hores. La
duració màxima de l’actuació és de 3 hores.
3. Només es poden realitzar 2 actuacions mensuals.
4. El valor límit màxim d’emissió de la font sonora és:
LAeq60s < 82 dBA de 12:00 a 21:00 h
LAeq60s < 72 dBA de 21:00 a 23:00 h
5. Els altaveus no s’orientaran cap a zones amb habitatges i si és el cas s’ha de respectar una
distància mínima de 16 metres.

TÍTOL 2. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

TÍTOL 2. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

CAPÍTOL 1. GRUP A. ESTABLIMENTS D’ESPECTACLES PÚBLICS

CAPÍTOL 1. GRUP A. ESTABLIMENTS D’ESPECTACLES PÚBLICS

Article 26. Condicions d’emplaçament

Article 26. Condicions d’emplaçament

Resta prohibida la nova instal·lació d’establiments que tinguin les següents ubicacions:

Resta prohibida la nova instal·lació d’establiments que tinguin les següents ubicacions:

a. En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant d’alguna via a. En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant d’alguna via
pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent entre
pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent entre
l’establiment i el carrer.
l’establiment i el carrer.
b. A menys de 50 metres de distància de l’ús protegit hospitalari.

c. En establiments que tinguin una façana inferior a 10 metres d’amplada.

c. En establiments que tinguin una façana inferior a 10 metres d’amplada.

Article 27. Condicions d’instal·lació

Article 27. Condicions d’instal·lació

N.I.F. P-2515100-B

b. A menys de 50 metres de distància de l’ús protegit hospitalari.
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Les taquilles de venda d’entrades s’han d’ubicar a l’interior de l’establiment o recinte i els clients hi han Les taquilles de venda d’entrades s’han d’ubicar a l’interior de l’establiment o recinte i els clients hi han
d’accedir des de l’interior d’aquests espais.
d’accedir des de l’interior d’aquests espais.

Article 28. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

Article 28. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

1. Els establiments han de complir amb els següents paràmetres:

1. Els establiments han de complir amb els següents paràmetres:

DnTA ≥ 78 dB(A)
D2m,nT,Atr ≥ 45 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB
LAeq60s (equips de so i/o audiovisuals) ≤ 100 dB(A)

DnTA ≥ 78 dB(A)
D2m,nT,Atr ≥ 45 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB
LAeq60s (equips de so i/o audiovisuals) ≤ 100 dB(A)

Les activitats dels grups A.5, A.6 i A.7, en funció de les característiques pròpies de cada establiment,
es poden exceptuar de les condicions anteriors si així ho determina l’estudi d’impacte acústic.

Les activitats dels grups A.5, A.6 i A.7, en funció de les característiques pròpies de cada establiment,
es poden exceptuar de les condicions anteriors si així ho determina l’estudi d’impacte acústic.

2. El limitador enregistrador del nivell d’emissió sonora ha d’enviar telemàticament, en temps real, les 2. El limitador enregistrador del nivell d’emissió sonora que s’instal·li en els espectacles musicals, ha
dades de cada sessió al servidor corresponent al qual hi ha de tenir accés permanent l’Ajuntament
d’enviar telemàticament, en temps real, les dades de cada sessió al servidor corresponent, al qual hi
per tal de verificar el compliment del límit d’immissió acústica.
ha de tenir accés permanent l’Ajuntament per tal de verificar el compliment del límit d’immissió
acústica.

CAPÍTOL 2. GRUP B. ACTIVITATS RECREATIVES

CAPÍTOL 2. GRUP B. ACTIVITATS RECREATIVES

SECCIÓ 1. ACTIVITATS DELS GRUPS B1 A B11

SECCIÓ 1. ACTIVITATS DELS GRUPS B1 A B11

Article 29. Condicions d’emplaçament

Article 29. Condicions d’emplaçament

Resta prohibida la nova instal·lació d’establiments que tinguin les següents ubicacions:

Resta prohibida la nova instal·lació d’establiments que tinguin les següents ubicacions:

a. En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant d’alguna via a. En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant d’alguna via
pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent entre
pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent entre
l’establiment i el carrer.
l’establiment i el carrer.
b. A menys de 50 metres de distància d’usos protegits.

b. A menys de 50 metres de distància d’usos protegits.

c. A una distància inferior a 50 metres d’altres activitats del Grup B.

c. A una distància inferior a 50 metres d’altres activitats del Grup B.

d. A una distància inferior a 150 metres d’altres dels Grup B.12 o B.13.

d. A una distància inferior a 150 metres d’altres dels Grup B.12 o B.13.

e. A una distància inferior a 10 metres d’activitats de bar (Grup C.2) o de restaurant bar (Grup C.3).

e. A una distància inferior a 10 metres d’activitats de bar (Grup C.2) o de restaurant bar (Grup C.3).

f.

f.

En establiments que tinguin una façana inferior a 8 metres d’amplada.

En establiments que tinguin una façana inferior a 8 metres d’amplada. Resten exceptuats de complir
aquesta condició els establiments situats en l’àmbit del Centre Històric en els quals no sigui possible
tècnicament complir aquesta amplada. En aquests cassos l’amplada mínima de façana vindrà
determinada per la configuració de la parcel·la o l’edificació existents.

N.I.F. P-2515100-B

g. En establiments situats en edificis amb una antiguitat superior als 40 anys, o en edificis que no hagin
estat rehabilitats integralment en els darrers 40 anys, de les zones 1H i 1R del Centre Històric.
Article 30. Condicions d’instal·lació
Els establiments han de complir les següents condicions:

Article 30. Condicions d’instal·lació
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Els establiments han de complir les següents condicions:

a. Tenir una alçada mínima de 3,2 metres a les zones d’ús públic i de 2,6 metres a la resta d’usos.
Excepcionalment, en edificis preexistents situats en l’àmbit del Centre Històric, en els quals no sigui
viable tècnica i econòmicament complir aquestes alçades, es podran admetre unes alçades mínimes
a. Tenir una alçada mínima de 3,2 metres a les zones d’ús públic i de 2,6 metres a la resta d’usos. A les
plantes altell l’alçada mínima per la resta d’usos serà de 2,2 metres.
inferiors de 2,6 i 2,2 metres respectivament.
b. Tenir una superfície útil mínima de 150 metres quadrats.

b. Tenir una superfície útil mínima de 150 metres quadrats.

c. Els accessos habituals dels establiments disposaran de doble porta amb molles de retorn i tancament c. Els accessos habituals dels establiments disposaran de doble porta amb molles de retorn i tancament
hermètic, a posició tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment l’aïllament
hermètic, a posició tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment l’aïllament
en façana en els moments d’entrada i sortida del públic. A l’interior del vestíbul hi ha d’haver un espai
en façana en els moments d’entrada i sortida del públic. A l’interior del vestíbul hi ha d’haver un espai
lliure en el qual s’hi pot inscriure un cercle de 2 metres de diàmetre, el qual no es pot envair per
lliure en el qual s’hi pot inscriure un cercle de 2 metres de diàmetre, el qual no es pot envair per
l’obertura de les portes.
l’obertura de les portes.

Article 31. Condicions de protecció contra la contaminació acústica
1. En general, els establiments han de complir amb els següents paràmetres:

Article 31. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

DnTA ≥ 78 dB(A)
D2m,nT,Atr ≥ 45 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB
LAeq60s (equips de so i/o audiovisuals) ≤ 100 dB(A)

1. En general, els establiments han de complir amb els següents paràmetres:
DnTA ≥ 78 dB(A)
D2m,nT,Atr ≥ 45 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB
LAeq60s (equips de so i/o audiovisuals) ≤ 100 dB(A)

Pels establiments dels grups B.1 i B.2 els paràmetres a complir seran els següents:

Pels establiments dels grups B.1 i B.2 els paràmetres a complir seran els següents:

DnTA ≥ 72 dB(A)
D2m,nT,Atr ≥ 35 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB
LAeq60s (equips de so i/o audiovisuals) ≤ 94 dB(A)

DnTA ≥ 72 dB(A)
D2m,nT,Atr ≥ 35 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB
LAeq60s (equips de so i/o audiovisuals) ≤ 94 dB(A)

2. El limitador enregistrador del nivell d’emissió sonora ha d’enviar telemàticament, en temps real, les
dades de cada sessió al servidor corresponent al qual hi ha de tenir accés permanent l’Ajuntament per
tal de verificar el compliment del límit d’immissió acústica.
2. El limitador enregistrador del nivell d’emissió sonora ha d’enviar telemàticament, en temps real, les
dades de cada sessió al servidor corresponent al qual hi ha de tenir accés permanent l’Ajuntament
per tal de verificar el compliment del límit d’immissió acústica.
SECCIÓ 2. ACTIVITATS DELS GRUPS B.12, B.13

SECCIÓ 2. ACTIVITATS DELS GRUPS B.12, B.13

Article 32. Condicions d’emplaçament

Article 32. Condicions d’emplaçament

Resta prohibida la nova instal·lació d’establiments que tinguin les següents ubicacions:

Resta prohibida la nova instal·lació d’establiments que tinguin les següents ubicacions:

a. En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant d’alguna via a. En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant d’alguna via
pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent entre
pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent entre
l’establiment i el carrer.
l’establiment i el carrer.
b. A menys de 200 metres de distància d’usos protegits.

c. A una distància inferior a 150 metres d’altres establiments del Grup B.

c. A una distància inferior a 150 metres d’altres establiments del Grup B.

d. A una distància inferior a 10 metres d’alguna activitat de bar (Grup C.2) o restaurant bar (Grup C.3).

d. A una distància inferior a 10 metres d’alguna activitat de bar (Grup C.2) o restaurant bar (Grup C.3).

N.I.F. P-2515100-B

b. A menys de 200 metres de distància d’usos protegits.

e. En carrers que tinguin una amplada inferior a 10 metres.

e. En carrers que tinguin una amplada inferior a 10 metres.

f.

f.

En establiments que tinguin una façana inferior a 8 metres d’amplada.
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En establiments que tinguin una façana inferior a 8 metres d’amplada.

Article 33. Condicions d’instal·lació

Article 33. Condicions d’instal·lació

Els establiments han de complir les següents condicions:

Els establiments han de complir les següents condicions:

a. Els establiments hauran de complir tots els requisits corresponents a l’activitat recreativa i/o a. Els establiments hauran de complir tots els requisits corresponents a l’activitat recreativa i/o
espectacle públic que s’hi desenvolupi.
espectacle públic que s’hi desenvolupi.
b. Els reservats annexos han de complir els requisits següents:

b. Els reservats annexos han de complir els requisits següents:
b.1. La construcció que conforma els reservats annexos ha de complir la normativa general relativa a
sobrecàrregues, estanquitat, aïllaments tèrmics i acústics i de protecció contra incendis que és
d'aplicació a la construcció d'habitacions d'establiments hotelers.

b.1. La construcció que conforma els reservats annexos ha de complir la normativa general relativa a
sobrecàrregues, estanquitat, aïllaments tèrmics i acústics i de protecció contra incendis que és
d'aplicació a la construcció d'habitacions d'establiments hotelers.

b.2. L'alçada mínima serà 2,6 metres.

b.2. L'alçada mínima serà 2,6 metres.

b.3. La superfície mínima dels reservats annexos, per a l'habitació i el bany, serà de 8 metres
quadrats.

b.3. La superfície mínima dels reservats annexos, per a l'habitació i el bany, serà de 8 metres
quadrats.

b.4. L' espai destinat al bany ha de ser independent, de superfície no inferior a 3 metres quadrats,
amb parets de fàcil neteja i desinfecció, i dotat de lavabo, sanitari i dutxa. Ha d'estar dotat
d'aigua sanitària freda i calenta.

b.4. L' espai destinat al bany ha de ser independent, de superfície no inferior a 3 metres quadrats,
amb parets de fàcil neteja i desinfecció, i dotat de lavabo, sanitari i dutxa. Ha d'estar dotat
d'aigua sanitària freda i calenta.

b.5. Tant l'habitació com el local de bany tindran ventilació natural o forçada.

b.5. Tant l'habitació com el local de bany tindran ventilació natural o forçada.

Article 34. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

Article 34. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

1. Pels establiments dels grups B.12 els paràmetres a complir seran els següents:

1. Pels establiments dels grups B.12 els paràmetres a complir seran els següents:

DnTA ≥ 72 dB(A)
D2m,nT,Atr ≥ 35 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB
LAeq60s (equips de so i/o audiovisuals) ≤ 94 dB(A)

DnTA ≥ 72 dB(A)
D2m,nT,Atr ≥ 35 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB
LAeq60s (equips de so i/o audiovisuals) ≤ 94 dB(A)

Pels establiments dels grups B.13 els paràmetres a complir seran els següents:

Pels establiments dels grups B.13 els paràmetres a complir seran els següents:

DnTA ≥ 78 dB(A)
D2m,nT,Atr ≥ 45 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB
LAeq60s (equips de so i/o audiovisuals) ≤ 100 dB(A)

DnTA ≥ 78 dB(A)
D2m,nT,Atr ≥ 45 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB
LAeq60s (equips de so i/o audiovisuals) ≤ 100 dB(A)

2. El limitador enregistrador del nivell d’emissió sonora ha d’enviar telemàticament, en temps real, les 2. El limitador enregistrador del nivell d’emissió sonora ha d’enviar telemàticament, en temps real, les
dades de cada sessió al servidor corresponent al qual hi ha de tenir accés permanent l’Ajuntament per
dades de cada sessió al servidor corresponent al qual hi ha de tenir accés permanent l’Ajuntament per
tal de verificar el compliment del límit d’immissió acústica.
tal de verificar el compliment del límit d’immissió acústica.
CAPÍTOL 3. GRUP C. RESTAURACIÓ I ALTRES

SECCIÓ 1. ACTIVITATS DELS GRUPS C.1, C.2, C.3, C.4

SECCIÓ 1. ACTIVITATS DELS GRUPS C.1, C.2, C.3, C.4

Article 35. Condicions d’emplaçament

Article 35. Condicions d’emplaçament

N.I.F. P-2515100-B

CAPÍTOL 3. GRUP C. RESTAURACIÓ I ALTRES

Resta prohibida la nova instal·lació d’establiments que tinguin les següents ubicacions:

Resta prohibida la nova instal·lació d’establiments que tinguin les següents ubicacions:

a. En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés propi i independent a la via pública a través d’un a. En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés propi i independent a la via pública a través d’un
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espai de dimensions no inferior a 10 metres quadrats i una amplada mínima d’1,8 metres, excloent-hi
la superfície destinada a l’escala, l’ull de l’escala i els ascensors.

espai de dimensions no inferior a 10 metres quadrats i una amplada mínima d’1,8 metres, excloent-hi
la superfície destinada a l’escala, l’ull de l’escala i els ascensors.
b. A una distància inferior a 5 metres d’altres activitats dels Grups C.1, C.2, C.3 o C.4.

b. A una distància inferior a 5 metres d’altres activitats dels Grups C.1, C.2, C.3 o C.4.

c. Els bars (Grup C.2) i restaurants bars (Grup C.3) a una distància inferior a 10 metres d’alguna c. Els bars (Grup C.2) i restaurants bars (Grup C.3) a una distància inferior a 10 metres d’alguna
activitat recreativa del Grup B.
activitat recreativa del Grup B.
d. En establiments que tinguin una façana inferior a 4 metres d’amplada.

d. En establiments que tinguin una façana inferior a 4 metres d’amplada. Resten exceptuats de complir
aquesta condició els establiments situats en l’àmbit del Centre Històric en els quals no sigui possible
tècnicament complir aquesta amplada. En aquests cassos l’amplada mínima de façana vindrà
e. Els bars (Grup C.2), restaurants bars (Grup C.3) i salons de banquets (Grup C.4), situats en edificis
determinada per la configuració de la parcel·la o l’edificació existents.
amb una antiguitat superior als 40 anys, o en edificis que no hagin estat rehabilitats integralment en
els darrers 40 anys, de les zones 1H i 1R del Centre Històric.
e. Els bars (Grup C.2), restaurants bars (Grup C.3) i salons de banquets (Grup C.4), situats en edificis
amb una antiguitat superior als 40 anys, o en edificis que no hagin estat rehabilitats integralment en
els darrers 40 anys, de les zones 1H i 1R del Centre Històric.

Article 36. Condicions d’instal·lació

Article 36. Condicions d’instal·lació

Els establiments han de complir les següents condicions:

Els establiments han de complir les següents condicions:

a. Tenir una alçada mínima de 2,6 metres a les zones d’ús públic i de 2,2 metres a la resta d’usos.

a. Tenir una alçada mínima de 2,6 metres a les zones d’ús públic i de 2,2 metres a la resta d’usos.
Excepcionalment, en edificis preexistents situats en l’àmbit del Centre Històric, en els quals no sigui
b. Tenir una superfície útil mínima de 40 metres quadrats els bars (Grup C.2), de 70 metres quadrats els
viable tècnica i econòmicament complir aquestes alçades, es podran admetre unes alçades mínimes
restaurants (Grup C.1) i els restaurants bar (Grup C.3) i de 150 metres quadrats els salons de
inferiors de 2,2 i 2,0 metres respectivament.
banquets (Grup C.4).
b. Tenir una superfície útil mínima de 40 metres quadrats els bars (Grup C.2), de 70 metres quadrats els
c. Tenir un sistema d’extracció de fums.
restaurants (Grup C.1) i els restaurants bar (Grup C.3) i de 150 metres quadrats els salons de
banquets (Grup C.4).
c. Tenir un sistema d’extracció de fums.

Article 37. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

Article 37. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

1. En general, els establiments han de complir amb els següents paràmetres:

1. En general, els establiments han de complir amb els següents paràmetres:

DnTA ≥ 62 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB
LAeq60s (equips de so i/o audiovisuals) ≤ 72 dB(A)

DnTA ≥ 62 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB
LAeq60s (equips de so i/o audiovisuals) ≤ 72 dB(A)

2. Pels establiments del grup C.4 els paràmetres a complir seran els següents:

2. Pels establiments del grup C.4 els paràmetres a complir seran els següents:

DnTA ≥ 78 dB(A)
D2m,nT,Atr ≥ 45 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB
LAeq60s (equips de so i/o audiovisuals) ≤ 100 dB(A)

DnTA ≥ 78 dB(A)
D2m,nT,Atr ≥ 45 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB
LAeq60s (equips de so i/o audiovisuals) ≤ 100 dB(A)

N.I.F. P-2515100-B

3. En els restaurants (Grup C.1), bars (Grup C.2) i restaurants bars (Grup C.3), la instal·lació dels
limitadors enregistradors del nivell d’emissió sonora, previstos a l’article 19.4 d’aquesta Ordenança,
només són exigibles en el cas que el local disposi d’equips de so o audiovisuals que tinguin la
potència suficient per ultrapassar els valors d’emissió determinats als apartats anteriors o els valors
d’immissió exigits per la legislació sectorial. En els salons de banquets (Grup C.4) el limitador
enregistrador del nivell d’emissió sonora ha d’enviar telemàticament, en temps real, les dades de
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3. En els restaurants (Grup C.1), bars (Grup C.2) i restaurants bars (Grup C.3), la instal·lació dels
limitadors enregistradors del nivell d’emissió sonora, previstos a l’article 19.4 d’aquesta Ordenança,
només són exigibles en el cas que el local disposi d’equips de so o audiovisuals que tinguin la
potència suficient per ultrapassar els valors d’emissió determinats als apartats anteriors o els valors
d’immissió exigits per la legislació sectorial. En els salons de banquets (Grup C.4) el limitador
enregistrador del nivell d’emissió sonora ha d’enviar telemàticament, en temps real, les dades de

cada sessió al servidor corresponent al qual hi ha de tenir accés permanent l’Ajuntament per tal de
verificar el compliment del límit d’immissió acústica.

cada sessió al servidor corresponent al qual hi ha de tenir accés permanent l’Ajuntament per tal de
verificar el compliment del límit d’immissió acústica.

SECCIÓ 2. ACTIVITATS DEL GRUP C.5

SECCIÓ 2. ACTIVITATS DEL GRUP C.5

Article 38. Condicions d’emplaçament

Article 38. Condicions d’emplaçament

Resta prohibida la nova instal·lació d’establiments que tinguin les següents ubicacions:

Resta prohibida la nova instal·lació d’establiments que tinguin les següents ubicacions:

a. En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant d’alguna via a. En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant d’alguna via
pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent entre
pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent entre
l’establiment i el carrer.
l’establiment i el carrer.
b. A menys de 100 metres de distància d’usos protegits.

b. A menys de 100 metres de distància d’usos protegits.

c. A una distància inferior a 100 metres d’altres activitats d’aquest Grup.

c. A una distància inferior a 100 metres d’altres activitats d’aquest Grup.

d. En carrers que tinguin una amplada inferior a 10 metres.

d. En carrers que tinguin una amplada inferior a 10 metres.

e. En establiments que tinguin una façana inferior a 6 metres d’amplada.

e. En establiments que tinguin una façana inferior a 6 metres d’amplada.

Article 39. Condicions d’instal·lació

Article 39. Condicions d’instal·lació

Els establiments han de complir les següents condicions:

Els establiments han de complir les següents condicions:

a. Tenir una alçada mínima de 3,2 metres a les zones d’ús públic i de 2,6 metres a la resta d’usos. A les a. Tenir una alçada mínima de 3,2 metres a les zones d’ús públic i de 2,6 metres a la resta d’usos. A les
plantes altell l’alçada mínima per la resta d’usos serà de 2,2 metres.
plantes altell l’alçada mínima per la resta d’usos serà de 2,2 metres.
b. Tenir una superfície útil mínima de 100 metres quadrats.

a. Tenir una superfície útil mínima de 100 metres quadrats.

Article 40. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

Article 40. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

Els establiments han de complir amb els següents paràmetres:

Els establiments han de complir amb els següents paràmetres:

DnTA ≥ 72 dB(A)
D2m,nT,Atr ≥ 35 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB
LAeq60s (equips de so i/o audiovisuals) ≤ 94 dB(A)

DnTA ≥ 72 dB(A)
D2m,nT,Atr ≥ 35 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB
LAeq60s (equips de so i/o audiovisuals) ≤ 94 dB(A)

CAPÍTOL 4. GRUP D. LOCALS DE TELECOMUNICACIONS

CAPÍTOL 4. GRUP D. LOCALS DE TELECOMUNICACIONS

Article 41. Condicions d’emplaçament

Article 41. Condicions d’emplaçament

Resta prohibida la nova instal·lació d’establiments que tinguin les següents ubicacions:

Resta prohibida la nova instal·lació d’establiments que tinguin les següents ubicacions:

a. En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant d’alguna via a. En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant d’alguna via
pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent entre
pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent entre
l’establiment i el carrer.
l’establiment i el carrer.
b. A menys de 50 metres de distància d’usos protegits.

c. A una distància inferior a 150 metres d’altres establiments d’aquest grup.

c. A una distància inferior a 150 metres d’altres establiments d’aquest grup.

N.I.F. P-2515100-B

b. A menys de 50 metres de distància d’usos protegits.
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d. En carrers que tinguin una amplada inferior a 10 metres.

d. En carrers que tinguin una amplada inferior a 10 metres.

e. En establiments que tinguin una façana inferior a 5 metres d’amplada.

e. En establiments que tinguin una façana inferior a 5 metres d’amplada.

Article 42. Condicions d’instal·lació

Article 42. Condicions d’instal·lació

1. Els establiments han de complir les següents condicions:

1. Els establiments han de complir les següents condicions:

a. Tenir una alçada mínima de 2,6 metres a les zones d’ús públic i de 2,2 metres a la resta d’usos.

a. Tenir una alçada mínima de 2,6 metres a les zones d’ús públic i de 2,2 metres a la resta d’usos.

b. Tenir una superfície útil mínima de 75 metres quadrats.

b. Tenir una superfície útil mínima de 75 metres quadrats.

c. Els passos de circulació de públic han de tenir una amplada mínima d’1,5 metres i ser exclusius
per aquesta finalitat.

c. Els passos de circulació de públic han de tenir una amplada mínima d’1,5 metres i ser exclusius
per aquesta finalitat.

d. Totes les obertures dels locals que donin a espais públics disposaran de tancaments permanents
fixes.

d. Totes les obertures dels locals que donin a espais públics disposaran de tancaments permanents
fixes.

e. Disposar d’una zona d’espera amb una superfície útil mínima de 20 metres quadrats.

e. Disposar d’una zona d’espera amb una superfície útil mínima de 20 metres quadrats.

f.

f.

Els locutoris telefònics han de disposar de cabines tancades d’ús individual per cadascun dels
punts de servei. Les cabines han de tenir les dimensions adequades per tal que s’hi pugui
inscriure un cercle de diàmetre 1,2 metres i una alçada de 2,2 metres. Almenys una cabina ha de
permetre inscriure un cercle de diàmetre 1,5 metres. Les portes de les cabines obriran cap a
l’exterior.

g. S’entén per espai informàtic, l’espai destinat a situar un ordenador. L’espai per a l’equip
informàtic pot ser obert, amb mida no inferior a 0.90 m d’amplada i 1.20 m de profunditat.

Els locutoris telefònics han de disposar de cabines tancades d’ús individual per cadascun dels
punts de servei. Les cabines han de tenir les dimensions adequades per tal que s’hi pugui
inscriure un cercle de diàmetre 1,2 metres i una alçada de 2,2 metres. Almenys una cabina ha de
permetre inscriure un cercle de diàmetre 1,5 metres. Les portes de les cabines obriran cap a
l’exterior.

g. S’entén per espai informàtic, l’espai destinat a situar un ordenador. L’espai per a l’equip
informàtic pot ser obert, amb mida no inferior a 0.90 m d’amplada i 1.20 m de profunditat.

2. L’activitat de locutori telefònic es incompatible amb qualsevol altra, amb l’excepció d’aquelles 2. L’activitat de locutori telefònic es incompatible amb qualsevol altra, amb l’excepció d’aquelles
activitats vinculades a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, com serveis telemàtics
activitats vinculades a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, com serveis telemàtics
o informàtics tipus internet, correu electrònic, fax, videoconferències, i enviament de diners.
o informàtics tipus internet, correu electrònic, fax, videoconferències, i enviament de diners.
3. S’autoritza la venda de targetes telefòniques de prepagament, i recarregues de telèfons mòbils.

3. S’autoritza la venda de targetes telefòniques de prepagament, i recarregues de telèfons mòbils.

4. En aquest tipus d’establiments no es permet la instal·lació d’equips de so i/o audiovisuals.

4. En aquest tipus d’establiments no es permet la instal·lació d’equips de so i/o audiovisuals.

5. Es prohibeix la venda i/o consumició de begudes i aliments.

5. Es prohibeix la venda i/o consumició de begudes i aliments.

Article 43. Horari de funcionament

Article 43. Horari de funcionament

N.I.F. P-2515100-B

1. L’horari permès d’obertura al públic dels establiments de serveis telefònics per al ús públic 1. L’horari permès d’obertura al públic dels establiments de serveis telefònics per al ús públic s’estableix
s’estableix entre les 7:00 hores i les 22:00 hores. L’horari de funcionament es podrà ampliar o reduir,
entre les 7:00 hores i les 22:00 hores. L’horari de funcionament es podrà ampliar o reduir, per a locals
per a locals concrets o per a locals concentrats en determinades zones, mitjançant resolució
concrets o per a locals concentrats en determinades zones, mitjançant resolució motivada, i un cop
motivada, i un cop evacuat el tràmit d’audiència. L’ampliació, que tindrà caràcter excepcional, es
evacuat el tràmit d’audiència. L’ampliació, que tindrà caràcter excepcional, es podrà efectuar a
podrà efectuar a sol·licitud de l’interessat i haurà d’estar degudament justificada la seva
sol·licitud de l’interessat i haurà d’estar degudament justificada la seva excepcionalitat. La reducció
excepcionalitat. La reducció operarà d’ofici i es produirà quan es produeixen molèsties als veïns o
operarà d’ofici i es produirà quan es produeixen molèsties als veïns o altres causes justificades.
altres causes justificades.
2. Després de l’hora de tancament, restarà prohibida l’entrada d’usuaris i públic en general a aquests
2. Després de l’hora de tancament, restarà prohibida l’entrada d’usuaris i públic en general a aquests
establiments. Les portes romandran tancades i no han de permetre l’obertura des de l’exterior. El
establiments. Les portes romandran tancades i no han de permetre l’obertura des de l’exterior. El
local haurà de quedar vuit d’usuaris i de públic en general en un termini màxim de 15 minuts, a
local haurà de quedar vuit d’usuaris i de públic en general en un termini màxim de 15 minuts, a
comptar des de l’hora de tancament.
comptar des de l’hora de tancament.
OM_annex comparatiu actual-proposta - 15/09/2016

Pàgina: 20 de 27

Article 44. Contracte de responsabilitat civil
Article 44. Contracte de responsabilitat civil
1. Els titulars dels locutoris han de subscriure un contracte d’assegurança que cobreixi la responsabilitat
civil en que puguin incorre, amb la quantia i característiques fixades en el reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives, aprovat pel decret 112/2010, de 31 d’agost, quantia a la qual li podran
ésser d’aplicació els coeficients correctors fixats en el mateix Reglament.
2. L’inici de l’activitat queda condicionat al fet de que el promotor tingui subscrit (i així ho acrediti) un
contracte de responsabilitat civil de quantia suficient.”

1. Els titulars dels locutoris han de subscriure un contracte d’assegurança que cobreixi la responsabilitat
civil en que puguin incorre, amb la quantia i característiques fixades en el reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives, aprovat pel decret 112/2010, de 31 d’agost, quantia a la qual li podran
ésser d’aplicació els coeficients correctors fixats en el mateix Reglament.
2. L’inici de l’activitat queda condicionat al fet de que el promotor tingui subscrit (i així ho acrediti) un
contracte de responsabilitat civil de quantia suficient.”

Article 45. Condicions de protecció contra la contaminació acústica
Article 45. Condicions de protecció contra la contaminació acústica
Els establiments han de complir amb els següents paràmetres:

Els establiments han de complir amb els següents paràmetres:

DnTA ≥ 62 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB (només per establiments amb un aforament superior a 30 persones)

DnTA ≥ 62 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB (només per establiments amb un aforament superior a 30 persones)
CAPÍTOL 5. GRUP E. COMERÇ AMB DEGUSTACIÓ

CAPÍTOL 5. GRUP E. COMERÇ AMB DEGUSTACIÓ

Article 46. Condicions d’emplaçament

Article 46. Condicions d’emplaçament

Resta prohibida la nova instal·lació d’establiments que tinguin les següents ubicacions:

Resta prohibida la nova instal·lació d’establiments que tinguin les següents ubicacions:

a. En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés propi i independent a la via pública a través d’un b. En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés propi i independent a la via pública a través d’un
espai de dimensions no inferior a 10 metres quadrats i una amplada mínima d’1,8 metres, excloent-hi
espai de dimensions no inferior a 10 metres quadrats i una amplada mínima d’1,8 metres, excloent-hi
la superfície destinada a l’escala, l’ull de l’escala i els ascensors.
la superfície destinada a l’escala, l’ull de l’escala i els ascensors.
Article 47. Condicions d’instal·lació

Article 47. Condicions d’instal·lació

Els establiments de nova instal·lació han de complir les següents condicions:

Els establiments de nova instal·lació han de complir les següents condicions:

a. Tenir una alçada mínima de 2,6 metres a la zona de degustació.

f.

Tenir una alçada mínima de 2,6 metres a la zona de degustació.

b. Tenir una superfície neta de venda mínima de 30 metres quadrats, a la que s’haurà de poder accedir g. Tenir una superfície neta de venda mínima de 30 metres quadrats, a la que s’haurà de poder accedir
sense passar per la zona de degustació.
sense passar per la zona de degustació.
c. La zona de degustació tindrà un superfície proporcional a la superfície destinada a la venta, aquesta h. La zona de degustació tindrà un superfície proporcional a la superfície destinada a la venta, aquesta
proporció serà d’un terç com a màxim. L’espai ocupat per la zona de degustació haurà d’estar
proporció serà d’un terç com a màxim. L’espai ocupat per la zona de degustació haurà d’estar
delimitat amb elements físics fixes diferenciadors.
delimitat amb elements físics fixes diferenciadors.
i.

En aquest tipus d’establiments no es permet la instal·lació d’equips de so i/o audiovisuals.

e. Es prohibeix la instal·lació de màquines expenedores de tabac.

j.

Es prohibeix la instal·lació de màquines expenedores de tabac.

Article 48. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

Article 48. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

Els establiments han de complir amb els següents paràmetres:

Els establiments han de complir amb els següents paràmetres:

DnTA ≥ 62 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB (només per establiments amb un aforament superior a 30 persones)

DnTA ≥ 62 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB (només per establiments amb un aforament superior a 30 persones)

N.I.F. P-2515100-B

d. En aquest tipus d’establiments no es permet la instal·lació d’equips de so i/o audiovisuals.
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CAPÍTOL 5. GRUP E. CLUBS I ASSOCIACIONS DE CONSUMIDORS DE CÀNNABIS
Article 46. Condicions d’instal·lació.
a. Als efectes del nivell de grau d’incidència de les activitats que estableix l’annex 1 de l’Ordenança
Municipal d’Intervenció Administrativa i Control d’Activitats, aquestes activitats tindran el nivell 2.
b. Tenir una alçada mínima de 2,6 metres a les zones d’ús de les persones i de 2,2 metres a la resta
d’usos.
c. Disposar d’extracció forçada de fums fins a coberta. Els recintes on es generin fums i/o olors han
d’estar tancats i amb depressió respecte la resta de l’activitat, en el cas de disposar de finestres
aquestes no podran ésser practicables. La ventilació d’aquests recintes s’ha de fer per xemeneia fins
a la coberta. L’extracció tindrà les següents característiques:
1. Els conductes, des del punt de captació fins al punt d’emissió, seran continus i independents.
2. El punt d’emissió ha de superar en una alçada d’1 metre qualsevol punt obert de les edificacions
que hi hagi en un radi de 10 metres. Aquestes distàncies també s’han de respectar sobre els
punts de sortida dels elements de ventilació dels edificis.
3. Excepcionalment, en els supòsits que la configuració de l’edificació on s’ubica l’establiment i
l’entorn ho facin possible, s’admet la ventilació natural d’aquests recintes si els forats de
ventilació estan a una distància mínima de 10 metres de qualsevol obertura dels edificis propers.
Article 47. Condicions en matèria de salut pública.
a. Accés:
1.
2.
3.
4.
5.

Tenir més de 18 anys.
Ser consumidor o consumidora habitual de cànnabis.
No ser soci o sòcia de cap altre club de cànnabis.
Accés exclusiu a les instal·lacions del local per als socis.
Existència de mesures de control d’accés al club.

b. Oferta de serveis d’informació i assessorament professionalitzats en reducció de riscos i danys
adreçats als socis (entitats especialitzades), així com de detecció precoç, seguiment i derivació de
consums problemàtics del cànnabis.
c. Formació en reducció de riscos i danys associats als consums de cànnabis per als responsables de
la dispensació de les associacions, amb garantia d’una formació mínima anual.
d. Prohibició del consum d’altres drogues o begudes alcohòliques dins dels clubs.
e. Prohibició de venda o comercialització de qualsevol béns o productes consumibles.
f.

Condicions de salubritat dels locals segons el que estableix la normativa vigent, així com de les
zones de consum.

g. Període de carència de 15 dies des de l’adscripció d’un soci o sòcia a una associació.
N.I.F. P-2515100-B

h. Tenir l’aval d’un altre membre de l’associació.
i.
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No es pot obrir més de 8 hores diàries, i s’estableix com a hora límit de tancament les 22h, i els
divendres i dissabtes, les 24h.

j.

Limitació de tot tipus de publicitat de les associacions o dels seus establiments, locals o clubs, i
d’activitats de promoció del consum de cànnabis per part dels membres de les associacions, ni a
través de cartells, rètols publicitaris o qualsevol altre suport, en paper o electrònic. L’activitat no ha de
ser visible des de l’espai públic.

k. Respecte a la normativa mediambiental i, particularment, pel que fa al descans dels veïns.
l.

Inscripció en el registre municipal d’associacions de persones consumidores de cànnabis i en la
secció registral corresponent del Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya.

Article 48. Condicions de protecció contra la contaminació acústica.
Els establiments han de complir amb els següents paràmetres:
DnTA ≥ 62 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB
LAEQ60S (EQUIPS DE SO I/O AUDIOVISUALS) ≤ 72 DB(A)

CAPÍTOL 6. GRUP F. CENTRES DE CULTE

CAPÍTOL 6. GRUP F. CENTRES DE CULTE

Article 49. Condicions d’emplaçament

Article 49. Condicions d’emplaçament

N.I.F. P-2515100-B

1. Es tindran en compte les condicions que estableixen la Llei 16/2009, de Centres de Culte, i el Decret 1. Es tindran en compte les condicions que estableixen la Llei 16/2009, de Centres de Culte, i el Decret
94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, així com les següents:
94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, així com les següents:
a. No s’admet la localització de centres de culte en planta soterrani i en planta pis d’edificis, llevat
que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant d’alguna via pública, de forma que no calgui
salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent entre l’establiment i el carrer.

a. No s’admet la localització de centres de culte en planta soterrani i en planta pis d’edificis, llevat
que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant d’alguna via pública, de forma que no calgui
salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent entre l’establiment i el carrer.

b. Els centres de culte que tinguin un aforament superior a 100 persones s'ubicaran en edificació
aïllada sobre parcel·la i l’edificació serà destinada únicament a aquest us. També podran
instal·lar-se en edificis entre mitgeres quan se situïn en zones no residencials.

b. Els centres de culte que tinguin un aforament superior a 100 persones s'ubicaran en edificació
aïllada sobre parcel·la i l’edificació serà destinada únicament a aquest us. També podran
instal·lar-se en edificis entre mitgeres quan se situïn en zones no residencials.

c. Els vials que afronten la parcel·la on s’hagi d’instal·lar el centre de culte han de tenir més de 6
metres d’amplada si es preveu un aforament superior a 100 persones. En aquest supòsit també
hauran de presentar un estudi de la mobilitat generada que justifiqui la idoneïtat i conveniència de
la implantació.

c. Els vials que afronten la parcel·la on s’hagi d’instal·lar el centre de culte han de tenir més de 6
metres d’amplada si es preveu un aforament superior a 100 persones. En aquest supòsit també
hauran de presentar un estudi de la mobilitat generada que justifiqui la idoneïtat i conveniència de
la implantació.

d. No s’admet la ubicació de centres de culte en vials o places que siguin d’us exclusiu o preferent
per a vianants.

d. No s’admet la ubicació de centres de culte en vials o places que siguin d’us exclusiu o preferent
per a vianants.

e. Els vials hauran de tenir una vorera o espai per a vianants superior a 3 metres d’amplada excepte
quan es tracti d’edificis aïllats sobre parcel·la.

e. Els vials hauran de tenir una vorera o espai per a vianants superior a 3 metres d’amplada excepte
quan es tracti d’edificis aïllats sobre parcel·la.

f.

f.

En edificis on s’implantin centres de culte han de tenir una façana mínima de 8 metres d’amplada
si es preveu un aforament superior a 100 persones, de 10 metres si es preveu un aforament
superior a 200 persones i de 12 metres si es preveu un aforament superior a 300 persones.

En edificis on s’implantin centres de culte han de tenir una façana mínima de 8 metres d’amplada
si es preveu un aforament superior a 100 persones, de 10 metres si es preveu un aforament
superior a 200 persones i de 12 metres si es preveu un aforament superior a 300 persones.

g. La distància mínima entre els establiments d’aquest Grup serà de 150 metres.

g. La distància mínima entre els establiments d’aquest Grup serà de 150 metres.

h. La forma, composició i volumetria de l’edificació on se situï el centre de culte s’ajustarà als
paràmetres determinats per l’ordenació urbanística i del seu entorn.

h. La forma, composició i volumetria de l’edificació on se situï el centre de culte s’ajustarà als
paràmetres determinats per l’ordenació urbanística i del seu entorn.
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i.

Davant de les portes d’accés o d’emergència dels locals quan la capacitat dels mateixos
excedeixi de les 100 persones el titular concertarà zona de prohibició d’aparcament de vehicles,
durant l’horari de funcionament, degudament senyalitzada amb rètols visibles.

i.

Davant de les portes d’accés o d’emergència dels locals quan la capacitat dels mateixos
excedeixi de les 100 persones el titular concertarà zona de prohibició d’aparcament de vehicles,
durant l’horari de funcionament, degudament senyalitzada amb rètols visibles.

2. S’exclou del compliment de les condicions anteriors als centres de culte ubicats dins d’altres recintes 2. S’exclou del compliment de les condicions anteriors als centres de culte ubicats dins d’altres recintes
o edificacions com cementiris, hospitals, tanatoris o establiments similars.
o edificacions com cementiris, hospitals, tanatoris o establiments similars.

Article 50. Condicions d’instal·lació

Article 50. Condicions d’instal·lació

Es tindran en compte les condicions que estableixen la Llei 16/2009, de Centres de Culte, i el Decret Es tindran en compte les condicions que estableixen la Llei 16/2009, de Centres de Culte, i el Decret
94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, així com les següents:
94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, així com les següents:
a. Els centres de culte han de tenir una alçada mínima de 3,2 metres a les zones d’ús públic i de 2,6 a. Els centres de culte han de tenir una alçada mínima de 3,2 metres a les zones d’ús públic i de 2,6
metres a la resta d’usos. A les plantes altell l’alçada mínima per la resta d’usos serà de 2,2 metres.
metres a la resta d’usos. A les plantes altell l’alçada mínima per la resta d’usos serà de 2,2 metres.
b. A l'exterior del local no podrà situar-se cap tipus de servei com per exemple sortides d'aigua, fonts, o b. A l'exterior del local no podrà situar-se cap tipus de servei com per exemple sortides d'aigua, fonts, o
elements similars, que tinguin finalitats higièniques o rituals.
elements similars, que tinguin finalitats higièniques o rituals.
c. En cap cas es podrà ocupar la via pública com a extensió de l'activitat.

c. En cap cas es podrà ocupar la via pública com a extensió de l'activitat.

d. En aquest tipus d'establiments no es permet la instal·lació a l’exterior del local d'equips audiovisuals, d. En aquest tipus d'establiments no es permet la instal·lació a l’exterior del local d'equips audiovisuals,
musicals ni de megafonia.
musicals ni de megafonia.

Article 51. Contracte de responsabilitat civil

Article 51. Contracte de responsabilitat civil

1. Els titulars dels centres de culte han de subscriure un contracte d’assegurança que cobreixi la 1. Els titulars dels centres de culte han de subscriure un contracte d’assegurança que cobreixi la
responsabilitat civil en que puguin incorre, amb la quantia i característiques fixades en el reglament
responsabilitat civil en que puguin incorre, amb la quantia i característiques fixades en el reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel decret 112/2010, de 31 d’agost, quantia a la
d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel decret 112/2010, de 31 d’agost, quantia a la
qual li podran ésser d’aplicació els coeficients correctors fixats en el mateix Reglament.
qual li podran ésser d’aplicació els coeficients correctors fixats en el mateix Reglament.
2. L’inici de l’activitat queda condicionat al fet de que el promotor tingui subscrit (i així ho acrediti) un 2. L’inici de l’activitat queda condicionat al fet de que el promotor tingui subscrit (i així ho acrediti) un
contracte de responsabilitat civil de quantia suficient.
contracte de responsabilitat civil de quantia suficient.
Article 52. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

Article 52. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

Els establiments han de complir amb els següents paràmetres:

Els establiments han de complir amb els següents paràmetres:

DnTA ≥ 62 dB(A)
D2m,nT,Atr ≥ 37 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB
LAeq60s (equips de so i/o audiovisuals) ≤ 90 dB(A)

DnTA ≥ 62 dB(A)
D2m,nT,Atr ≥ 37 dB(A)
L’nT,w ≤ 40 dB
LAeq60s (equips de so i/o audiovisuals) ≤ 90 dB(A)

Si l’establiment disposa d’equips reproductors de so i/o audiovisuals que emetin a més de 84 dB (A) el Si l’establiment disposa d’equips reproductors de so i/o audiovisuals que emetin a més de 84 dB (A) el
valor del DnTA s’incrementarà en la mateixa proporció que ho faci l’emissió dels equips.
valor del DnTA s’incrementarà en la mateixa proporció que ho faci l’emissió dels equips.

N.I.F. P-2515100-B

CAPÍTOL 7. ESTABLIMENTS NO PERMANENTS DESMUNTABLES
Article 53. Normativa aplicable
1. D’acord amb l’article 41 de la Llei 11/2009, en absència de normativa específica, als establiments no
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permanents desmuntables on se celebrin espectacles públics o activitats recreatives se'ls ha d'aplicar,
per analogia, la normativa que regula les instal·lacions permanents no desmuntables.
A la comunicació prèvia d'establiments oberts al públic no permanents desmuntables, li és aplicable el
règim jurídic establert per a les llicències d'establiments públics fixos permanents no desmuntables, en
tot allò que sigui procedent, llevat del caràcter indefinit.
2. L’Alcalde, a la vista de l’informe raonat dels serveis tècnics i per les circumstàncies del cas i les
característiques de la construcció desmuntable, pot acordar eximir-les d'alguns dels documents o
requeriments propis dels establiments fixos.
3. L’inici de l’activitat que resti sotmesa a comunicació prèvia no es pot dur a terme si no compta amb el
control inicial favorable dels serveis tècnics municipals, d'una entitat col·laboradora de l'Administració
per al control d'establiments i espectacles o d’un tècnic titulat competent per raó de la matèria, que
hagi inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu funcionament.
4. Les estructures no permanents desmuntables han de complir les condicions fixades en l’article 39 del
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.

Article 54. Control preventiu en matèria d’incendis
1. Els establiments no permanents desmuntables subjectes a la Llei 3/2010, de febrer, de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, resten sotmesos
al control preventiu que estableix la pròpia Llei.
2. Pels establiments no permanents desmuntables no inclosos en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010, de
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis, cal acompanyar un document específic signat pel tècnic que es faci responsable de la
instal·lació, que certifiqui que es compleixen els requisits i les condicions de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles
públics i per la resta de normes d’aplicació.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA:

PRIMERA:

Els preceptes d’aquesta Ordenança municipal que, per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes de la
legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que
són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Els preceptes d’aquesta Ordenança municipal que, per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes de la
legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que
són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

SEGONA:

SEGONA:

Es faculta a l’Alcalde per dictar les instruccions complementàries que siguin necessàries per al Es faculta a l’Alcalde per dictar les instruccions complementàries que siguin necessàries per al
desenvolupament d’aquesta ordenança, així com per a aprovar models de documents amb l’objectiu desenvolupament d’aquesta ordenança, així com per a aprovar models de documents amb l’objectiu
d’unificar i simplificar els tràmits associats als procediments establerts en la present norma.
d’unificar i simplificar els tràmits associats als procediments establerts en la present norma.
N.I.F. P-2515100-B

TERCERA

TERCERA

Els establiments de concurrència pública existents en la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordenança Els establiments de concurrència pública existents en la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordenança
que estiguin degudament legalitzats, queden subjectes a les següents condicions:
que estiguin degudament legalitzats, queden subjectes a les següents condicions:
OM_annex comparatiu actual-proposta - 15/09/2016

Pàgina: 25 de 27

a. Establiments incompatibles: Són aquells que no compleixen les condicions d’ús del sòl de
conformitat amb la normativa urbanística vigent. En aquest casos només és permeten les
reformes i modificacions necessàries per ajustar-se a la normativa vigent i per mantenir la
seguretat, l’ornat i la salubritat.

a. Establiments incompatibles: Són aquells que no compleixen les condicions d’ús del sòl de
conformitat amb la normativa urbanística vigent. En aquest casos només és permeten les reformes
i modificacions necessàries per ajustar-se a la normativa vigent i per mantenir la seguretat, l’ornat i
la salubritat.

b. Establiments disconformes: Són aquells que compleixen les condicions d’ús del sòl de
conformitat amb la normativa urbanística vigent i que no compleixen les altres condicions fixades
per aquesta Ordenança. Podran efectuar reformes i ampliacions de superfície o capacitat sempre
i quan no se superi el 50 % de l’existent. Les ampliacions i modificacions s’hauran d’ajustar a les
condicions previstes per aquesta Ordenança, i les parts existents s’hauran d’adequar en la
mesura en que les reformes els hi puguin afectar i puguin funcionar des del punt de vista de la
seguretat i la protecció de l’entorn.

b. Establiments disconformes: Són aquells que compleixen les condicions d’ús del sòl de
conformitat amb la normativa urbanística vigent i que no compleixen les altres condicions fixades
per aquesta Ordenança. Podran efectuar reformes i ampliacions de superfície o capacitat sempre
i quan no se superi el 50 % de l’existent. Les ampliacions i modificacions s’hauran d’ajustar a les
condicions previstes per aquesta Ordenança, i les parts existents s’hauran d’adequar en la
mesura en que les reformes els hi puguin afectar i puguin funcionar des del punt de vista de la
seguretat i la protecció de l’entorn.

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA:

PRIMERA:

L’entrada en vigor d’aquesta Ordenança suposarà la derogació de totes les anteriors disposicions d’igual L’entrada en vigor d’aquesta Ordenança suposarà la derogació de totes les anteriors disposicions d’igual
o inferior rang que s’oposin al que estableix aquesta Ordenança.
o inferior rang que s’oposin al que estableix aquesta Ordenança.
SEGONA:

SEGONA:

La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial
de la Província.
de la Província.
ANNEX 1: CONDICIONS DE L’ÚS RECREATIU I RESTAURACIÓ EN LES ZONES CLAU 1H, 1C I 1R
USOS

ACTIVITATS ADSCRITES

ZONA: 1H, 1C i 1R

USOS

ACTIVITATS ADSCRITES

ZONA: 1H, 1C i 1R

(PGL)

(Classificació segons Annex 1 Decret 112/2010)

(PGL)

(PGL)

(Classificació segons Annex 1 Decret 112/2010)

(PGL)

A.1 Espectacles cinematogràfics

PERMÉS

A.1 Espectacles cinematogràfics

PERMÉS

A.2 Espectacles teatrals

PERMÉS

A.2 Espectacles teatrals

PERMÉS

A.3 Espectacles d’audició

PERMÉS

A.3 Espectacles d’audició

PERMÉS

A.4 Espectacles musicals

PERMÉS

A.4 Espectacles musicals

PERMÉS

A.5 Manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional

PERMÉS

A.5 Manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional

PERMÉS

A.6 Espectacles de circ

PERMÉS

A.6 Espectacles de circ

PERMÉS

A.7 Altres espectacles

PERMÉS

A.7 Altres espectacles

PERMÉS

B.1 Bar musical

PERMÉS

B.2 Restaurant musical

PERMÉS

B.1 Bar musical

INCOMPATIBLE

B.2 Restaurant musical

INCOMPATIBLE

B.3 Discoteca

INCOMPATIBLE

B.4 Sala de ball

INCOMPATIBLE

B.5 Sala de festes amb espectacle

RECREATIU

RECREATIU
N.I.F. P-2515100-B
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B.3 Discoteca

INCOMPATIBLE

B.4 Sala de ball

INCOMPATIBLE

INCOMPATIBLE

B.5 Sala de festes amb espectacle

INCOMPATIBLE

B.6 Sala de concert

INCOMPATIBLE

B.6 Sala de concert

INCOMPATIBLE

B.7 Discoteques de joventut

INCOMPATIBLE

B.7 Discoteques de joventut

INCOMPATIBLE

B.8 Karaoke

INCOMPATIBLE

B.8 Karaoke

INCOMPATIBLE

B.9 Sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut

INCOMPATIBLE

B.9 Sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut

INCOMPATIBLE

B.10 Cafè teatre i cafè concert

INCOMPATIBLE

B.10 Cafè teatre i cafè concert

B.11 Establiments de règim especial

INCOMPATIBLE

B.11 Establiments de règim especial

INCOMPATIBLE

B.12 Local amb reservats annexos amb ambientació musical

INCOMPATIBLE

B.12 Local amb reservats annexos amb ambientació musical

INCOMPATIBLE
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PERMÉS

INCOMPATIBLE

B.13 Local amb reservats annexos amb actuacions i espectacles

INCOMPATIBLE

C.5 Activitats de joc i apostes

INCOMPATIBLE

C.5 Activitats de joc i apostes

INCOMPATIBLE

C.6 Activitats esportives

PERMÉS

C.6 Activitats esportives

PERMÉS

C.7 Espectacles amb ús d'animals

PERMÉS

C.7 Espectacles amb ús d'animals

PERMÉS

C.1 Restaurant

PERMÉS

C.1 Restaurant

PERMÉS

C.2 Bar

PERMÉS

C.2 Bar

PERMÉS

C.3 Restaurant bar

PERMÉS

C.3 Restaurant bar

PERMÉS

C.4 Saló de banquets

PERMÉS

C.4 Saló de banquets

PERMÉS

RESTAURACIÓ

RESTAURACIÓ

B.13 Local amb reservats annexos amb actuacions i espectacles

N.I.F. P-2515100-B

Aquest quadre només fa referència a les activitats en establiments de pública concurrència adscrites als Aquest quadre només fa referència a les activitats en establiments de pública concurrència adscrites als
usos recreatiu i restauració regulades en aquesta ordenança. Altres activitats, adscrites a aquests usos, usos recreatiu i restauració regulades en aquesta ordenança. Altres activitats, adscrites a aquests usos,
s’assimilaran a les regulades per aquest quadre als efectes de determinar la compatibilitat urbanística.
s’assimilaran a les regulades per aquest quadre als efectes de determinar la compatibilitat urbanística.
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