ORDENANÇA MUNICIPAL DELS ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA
EN L’ÀMBIT D’ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ, JOCS D’ATZAR,
D’AMBIENTACIÓ MUSICAL I D’ESPECTACLES I SIMILARS

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1.- OBJECTE DE L’ORDENANÇA
1.-L’objecte de la present Ordenança és la regularització de les condicions tècniques i
administratives dels establiments de concurrència pública que desenvolupin en el
terme municipal de Lliçà d’Amunt activitats de restauració, de jocs d’atzar,
d’ambientació musical i d’espectacles, i similars.
2.- Als establiments esmentats se’ls aplicarà directament el Reglament General de
Policia d’Espectacles i Activitats Recreatives (R.D.112/2010, de 31 d’agost - DOG.
núm. 5709, de 7 de setembre de 2010) amb les modificacions i variacions introduïdes
per la Llei 11/2009, del 6 de juliol (DOG 5419 de 13 de juliol de 2009) sobre Policia de
l’Espectacle, les Activitats Recreatives i el Decret 239/1999 del catàleg dels
espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics.
3.- A tots els establiments objecte de la present Ordenança se’ls aplicarà
subsidiàriament el Codi Tècnic de l’Edificació, i en el seu defecte la DB-SI
(seguretat en cas d’incendi), el Decret 241/1994 de la Generalitat, i la DB-HR
(protecció enfront del soroll); el Reglament General de Policia d’espectacles i
Activitats Recreatives (R.D. 112/2010); la Llei 11/2009 sobre Policia de l’Espectacle,
les Activitats Recreatives i els Establiments Públics; el Decret 239/1999 del catàleg
dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics; el Decret
135/1995 d’aprovació del codi d’accessibilitat; la Normativa urbanística del Pla
General d’Ordenació vigent i altres normes concordants que siguin d’aplicació; així
com les modificacions d’aquestes normatives i d’altres de noves que apareguin i que
hi siguin d’aplicació.
4.- No són objecte d’aquesta Ordenança els cinemes, teatres, sales d’exposicions i
establiments culturals anàlegs.
ARTICLE 2.- DEFINICIONS, NOTACIONS, UNITATS I ABREVIATURES
Als efectes d’aquesta Ordenança, s’utilitzaran les següents definicions, notacions,
unitats i abreviatures.
- Superfície útil s’entén la que és accessible, ocupable i utilitzable
permanentment pel públic, tret de les dependències internes del local, els
taulells i mostradors.
- Als efectes del que disposa aquesta Ordenança, la distància entre els recintes
o edificis que cal respectar i els establiments, o la distància entre els
establiments, es calcularà entre els punts més pròxims del local des del qual
s’hagi de comptar el del local que es pretengui instal.lar, sobre la projecció
horitzontal de l’itinerari, amb independència dels obstacles urbans i de l’itinerari
utilitzable pel públic i de regularització de trànsit que s’hi interposin.
- Màquines recreatives del tipus A, són aquélles que, per el sol entreteniment
del jugador, es limiten a concedir un major temps d‘utilització a canvi del preu

de la jugada sense que hi hagi cap tipus de premi en metàl.lic, en espècie o en
forma de punts canviables per objectes o diners.
- Màquines recreatives del tipus B, o màquines recreatives amb premi, són
aquélles que contra el pagament del preu de la jugada concedeixen a l’usuari
un temps d’utilització del joc i, eventualment, d’acord amb el programa de tipus
de joc aleatori, un premi en metàl.lic. Són assimilables a màquines de tipus B
les màquines expenedores que incloguin algun element de joc, aposta, envit o
atzar.
- Soroll, és el so i/o conjunt de sons que adquireixen per l’home un caràcter
desagradable i més o menys inadmissible a causa de les molèsties, fatigues,
pertorbació i en el seu cas dolor que produeix (Resolució de maig/1987 del
Consell de Comunitat Europea).
-Decibel, és la variació de nivell d’una ona sonora sinusoïdal pura l’estrictament
indispensable per ser percebuda per l’oïda humà (mig).
- Decibel A (decibel d’ajust dbA), és la unitat utilitzada a la corba de ponderació
A (UNE 21-314-75), escala de mesura emprada per compensar la diferent
sensibilitat de l’oïda humà segons freqüències.
- Nivell sonor, és el nivell de pressió sonora, Lp, mesurat mitjançant un
sonòmetre amb filtre de ponderació A. El nivell així obtingut s’expressa en Db
(A) (decibels escala de ponderació A). Els nivells sonors calculats en els
projectes i les lectures o registres realitzats mitjançant equips de mesurament
s’expressaran en db (A).
Degut a què habitualment, l’efecte mesurat és la variació de pressió, Lp adopta
l’expressió:
Lp=20 log P/P ref.
essent p= la pressió sonora associada al so, i Pref.= la pressió sonora de
referència, que s’agafa igual a vint micro pascal (20 micro N/m2) pel fet d’ésser
aquest valor el llindar mínim d’audició, en termi mitjà,de l’oïda humà,a la
freqüència de 1.000 hz.
- Intensitat de vibració, és el paràmetre que s’utilitzarà com a indicador del grau
de vibració existent en els edificis i es defineix com el valor eficaç de
l’acceleració vèrtica, em m/s2 i en terços d’octava entre 1 i 80 Hz . Se
simbolitza per la lletra A.
-L’aïllament acústic brut “D” és la diferència entre el nivell sonor en el local
emissor o nivell sonor incident L1, i el nivell sonor en el local receptor o nivell
sonor transmès L2, en cada banda octava:
D= L1 -L2 (en dB)
ARTICLE 3.- ÀMBIT D’APLICACIÓ.
1.-La present Ordenança, sense perjudici d’allò que es preveu en les seves
disposicions transitòries i en els articles relatius a locals de determinats grups i/o
categories, s’aplicarà a partir de la seva entrada en vigor a tota sol.licitud presentada
de nova instal.lació, modificació, transformació, ampliació o canvi de nom

d’establiments que li són objecte, establiments recollits en l’article 4 d’aquesta
Ordenança.
2.- No obstant, en les seves sol·licituds relatives a establiments existents a l’entrada en
vigor d’aquesta Ordenança no s’aplicaran aquelles condicions que les pròpies i
intrínseques característiques físiques dels locals no ho permetin.
ARTICLE 4.- CLASSIFICACIÓ DELS ESTABLIMENTS.
Per raó de la seva activitat els establiments regulats per la present Ordenança es
classifiquen en els següents grups:
GRUP
A

TIPUS D’ACTIVITAT
Establiments de jocs d’atzar i màquines recreatives i d’atzar

Establiments de restauració (Classificats d’acord al Decret 287/1990 de
21 de novembre -Departament de Comerç i Turisme)
B

Bars

C

Restaurants

D

Bar-Restaurant

E

Establiments d’ambientació musical i/o espectacles

Atenent a la seva cabuda els establiments es classificaran en les següents categories:
Categoria
Categoria
Categoria

1a.-Cabuda no superior a 50 persones
2a.-Cabuda entre 51 i 100 persones
3a.-Cabuda entre 101 i 300 persones

ARTICLE 5.-LLICÈNCIA MUNICIPAL
1.- Tots els establiments objecte de la present Ordenança es troben subjectes a la
prèvia obtenció del permís o llicència ambiental municipal, segons correspongui, per a
la seva instal·lació, ampliació, modificació, transformació o canvi de nom. El
procediment aplicable serà el previst en la Llei 20/2009, de 4 de desembre de
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (DOG número 5524, de l’11 de
desembre de 2009, i disposicions concordants.
2.- Quan per qualsevol de les vicissituds esmentades al paràgraf anterior fos
necessària l’obtenció de llicència municipal d’obres, aquesta es tramitarà conjuntament
amb la de l’activitat.
ARTICLE 6.- CONTINGUT DE LA SOL·LICITUD
1.- Els interessats en obrir aquest tipus d’establiment hauran de realitzar prèviament el
tràmit de Consulta Prèvia per l’exercici de les activitats. Un cop superat aquest tràmit
presentaran la seva sol·licitud adjuntant la documentació que els requereixi la Llei
20/2009.

La documentació inclourà necessàriament un estudi de la seguretat contra incendis de
l’establiment i plànols de planta dels locals a E 1:50 o 1:100 i seccions transversals i
longitudinal a E:50 o 1:10.
Per a establiments dels grups A i E i en els dels altres grups quan existeixi contigüitat
amb habitatge o el seu horari de funcionament s’iniciï abans de les 8 hores o es
perllongui més enllà de les 22 hores, s’haurà de presentar projecte acústic que com a
mínim consti de :
- Nivell sonor en el local emissor en db (A)
- Aïllament acústic necessari per a complir els nivells de sorolls permesos en la
present Ordenança.
- Croquis en planta i secció de la posició relativa dels habitatges i locals contigus
- Especificacions de gruixos i pesos per mt2 dels materials
- Detalls a escala 1:5 de les dobles parets o sostres
- Mesures correctores previstes per a sorolls d’impacte, tals com billars, cadires,
tancament brusc de portes, etc.
- Si s’escau estudi de nivells de vibració
- Mesures correctores adoptades a les instal·lacions de ventilació o condicionament
d’aire per corregir els sorolls i vibracions.
2.-L’atorgament del permís o llicència ambiental municipal quedarà condicionada a
tenir contractada una assegurança que cobreixi el risc de responsabilitat civil.
3.-Les sol·licituds de canvi de nom de llicències tramitades i atorgades a l’empara
d’aquesta Ordenança estaran eximides de la presentació del projecte tècnic, però
hauran d’estar subscrites per l’antic i el nou titulars, o hauran d’adjuntar el document
justificatiu del canvi de titularitat. També hauran d’adjuntar en aquest cas declaració
formal del nou titular i certificat tècnic sobre el manteniment de les condicions de
l’establiment com si de la revalidació de la llicència d’un establiment del grup A o E es
tractés segons s’estableix en l’art. 23 d’aquesta Ordenança.
ARTICLE 7 .- ENTRADA EN FUNCIONAMENT DELS ESTABLIMENTS.
El funcionament de l’establiment no es podrà iniciar fins que s’hagi efectuat el Control
Inicial amb resultat favorable.
CAPÍTOL II.- REGULACIÓ DETALLADA DELS ESTABLIMENTS
SECCIÓ I: DEFINICIÓ DELS ESTABLIMENTS DE JOCS D’ATZAR
ARTICLE 8.- DEFINICIÓ DELS ESTABLIMENTS DE JOCS D’ATZAR
Tenen la consideració d’establiments de jocs d’atzar aquells àmbits destinats a
activitats de joc, tals com casinos, bingos, salons recreatius, i qualsevol establiment
que tingui instal.lades màquines recreatives o d’atzar que superin dos màquines de
tipus A o B, indistintament.
ARTICLE 9.- CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT
Només s’admetrà la instal.lació d’aquest tipus d’establiments en les zones on
explícitament estiguin admesos aquests usos en el vigent Pla General.
SECCIÓ II.- DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ (B, C I D)

ARTICLE 10.- DEFINICIÓ DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ
1.- Tenen la condició d’establiments de restauració aquells àmbits oberts al públic que
es dediquen com a activitat principal d’elaborar i/o vendre de forma professional i
habitual, mitjançant preu, begudes i productes alimentaris per al consum directe dins
dels mateixos locals, i que en el seu interior no instal.lin fonts acústiques (musicals,
ambientals, etc) que produeixin un nivell sonor superior a 70 db (A).
2.- Els establiments de restauració s’ordenen en els següents grups:
Grup B.- Establiments de BAR, és un establiment que disposa de barra i que també
pot disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu,
begudes acompanyades o no de tapes, pastes i entrepans freds o calents, per ser
consumits en el mateix local. Dins d’aquest grup estan inclosos els bars, frankfurts,
sandvitxeries, granges i similars. En aquests establiments no es podran servir menjars.
Grup C.- Establiments RESTAURANTS, són establiments que disposen de cuina i
servei de menjador a l’objecte d’oferir al públic, mitjançant preu, menjar i begudes, per
ser consumits en el mateix local.
Grup D.- Establiments BAR-RESTAURANT, és un establiment obert al públic que
ofereix mitjançant preu els serveis de restaurant i bar establerts anteriorment.
ARTICLE 11.- CONDICIONS MÍNIMES DE PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I EXTINCIÓ
D’INCENDIS
Les característiques del local s’atendran en tot moment a allò que disposi la normativa
vigent a Catalunya en relació a les condicions de protecció contra incendis.
ARTICLE 12.- CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT
Només s’admetrà la instal·lació d’aquest tipus d’establiments en les zones on
explícitament estiguin admesos aquests usos en el vigent Pla General.
ARTICLE 13.- CONDICIONS MÍNIMES DELS LOCALS
1.-L’alçada mínima lliure de les sales de públic en els establiments d’aquests grups
haurà d’ésser de 2’50 m.
2.-L’accés des de l’exterior es farà directament des de les façanes exteriors de l’edifici
(s’exceptuen els locals integrats amb altres usos).
3.-L’establiment no tindrà accés directe amb altres usos de la finca (s’exceptuen els
locals integrats amb altres usos).
4.- Els establiments dels grups B, tindran una superfície mínima útil de 25 m2. Els del
grup C i D hauran de tenir-la de 50 m2.
5.-La cuina dels establiments dels grups C i D complirà el següent:
- El terra estarà enrajolat totalment, les parets estaran enrajolades fins el sostre amb
rajoles de tons clars, el sostre estarà convenientment pintat amb pintura rentable i no
tòxica. Els angles de les parets amb el terra i el sostres seran arrodonits.

- La il·luminació mínima de la cuina serà de 350 lux ja sigui natural o
artificial.
- Disposarà d’aigua corrent potable calenta i freda amb suficient pressió i el seu
accionament serà mitjançant pedal o colze. Els desguassos estaran connectats a la
xarxa de clavegueram i/o a un sistema de depuració industrial i convenientment
protegits amb dispositius de no retorn.
- Els locals o àrees de servei de menjars, elaboració i emmagatzematge d'aliments,
estaran situats a suficient distància dels serveis higiènics i vestidors i dels focus
d'escombraries, brutícia o contaminació.
- Els materials de sòls, sostres i parets dels indrets apuntats en el punt anterior seran de
fàcil neteja i s'haurà de poder fer servir aigua, sabó i detergents.
- Les finestres o forats practicables per a ventilació, en zones de cuina i
emmagatzematge d'aliments, disposaran de reixes o malles per evitar l'entrada
d'insectes.
- La cuina estarà separada físicament del magatzem.
- Els productes de neteja s’hauran de situar a l’interior d’un armari exclusiu, i romandran
separats dels productes destinats al consum humà.
- Compliran amb qualsevol altre normativa sanitària que els sigui d’aplicació.
Aquestes condicions també seran aplicables al grup B si aquest establiment disposa
de cuina.
6.- Els restaurants i bars-restaurants i, si s’escau els bars, a més del que
s’estableix en els diferents articles d’aquesta Ordenança, hauran de complir altres
condicions que estableixen les disposicions recollides en el Reglament Tècnic sanitari
per menjadors col·lectius (RD 2817/83 de 13 d’octubre).
7.- Tots els establiments que disposin de cuina o qualsevol altra instal.lació que
produeixin fums o bafos, hauran d’instal.lar una campana per a la seva extracció a
l’exterior de l’establiment, les xemeneies seran de 3 m. més altes que qualsevol
edificació en un radi de 20 m.
8.- Els establiments classificats de la categoria (cabuda no superior a 50 persones),
hauran de tenir una àrea destinada a magatzem de 6 m2, de superfície mínima.
No s’aplicarà aquest article el canvi de nom o traspassos d’aquells establiments
degudament autoritzats i emplaçats a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança que
justifiquin que les seves característiques físiques no ho permetin.
9.- Els establiments de 2a i 3a categoria hauran de disposar d’una àrea destinada a
magatzem de 10 m2 de superfície mínima.
10.- Els establiments de 2a i 3a categoria , en el disseny del mobiliari, distribució
d’espais, situació i característiques dels accessos i serveis higiènics hauran de donar
compliment al que estableix la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya sobre
supressió de barreres arquitectòniques.
SECCIÓ III.- ESTABLIMENTS D’AMBIENTACIÓ MUSICAL I/O ESPECTACLES

ARTICLE 14.- DEFINICIÓ DELS ESTABLIMENTS D’AMBIENTACIÓ MUSICAL I/O
ESPECTACLES
Tenen la consideració d’establiments d’ambientació musical i/o espectacles aquells
àmbits, tals com discoteques,sales de festes, cafès-concert, bars musicals, etc... on el
nivell sonor per causa del so que es produeixi en el seu interior superi el 70 db (A)
calculats a l’interior de l’establiment.
ARTICLE 15 .- CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’INSTAL·LACIÓ
1.- Sense perjudici del que s’estableix en altres articles d’aquesta Ordenança, els
establiments del grup E hauran de sotmetre’s a les disposicions del capítol primer del
títol I del Reglament General de Policia d’Espectacles i Activitats Recreatives en vigor.
2.- L'alçada mínima dels establiments no serà inferior a 2,80 m., mesurats des del terra
del local fins al sostre. Si hi ha elements escalonats o decoratius en algun punt de la sala,
es podrà admetre una alçada no inferior a 2,50 m., sempre que no sigui en zones de
pas o en vies d'evacuació.
3.- Tots els establiments del grup E hauran d’insonoritzar-se els locals on instal·lin
l’activitat i amb aquesta finalitat en el moment de sol·licitar el permís o llicència
ambiental municipal presentaran un estudi justificatiu de l’aïllament acústic del local.
ARTICLE 16.- CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT
Queda prohibida la nova instal·lació d’establiments d’ambientació musical i/o
espectacles en els següents emplaçaments:
1.- En illes on existeixin o es permeti la construcció d’edificis d’habitatges plurifamiliars.
2.- En illes contigües a les especificades en l’apartat anterior en un radi de 100 m. de
l’illa d’habitatges.
3.- En un radi de 100 metres d’edificis sanitaris, institucionals o docents.
ARTICLE 17.- CONDICIONS MÍNIMES DE PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I EXTINCIÓ
D’INCENDIS
Les característiques del local s’atendran en tot moment a allò que disposi la normativa
vigent a Catalunya en relació a les condicions de protecció contra incendis.
CAPÍTOL III.- DISPOSICIONS COMUNES A TOTS ELS ESTABLIMENTS
ARTICLE 18.- HORARI DE TANCAMENT
Els horaris de tancament dels establiments de pública concurrència seran els fixats amb
caràcter general per la Generalitat de Catalunya
La Llei 11/2009, del 6 de juliol (DOG 5419 de 13 de juliol de 2009) sobre Policia de
l’Espectacle, les Activitats Recreatives estableix que la regulació dels horaris de
tancament dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics es
determinaran per Ordre del Conseller de Governació, en la qual es preveuran els
supòsits i les circumstàncies en que els ajuntaments poden establir reducció d’horaris
en atenció a les peculiaritats de les poblacions, les zones i els territoris.

Mitjançant l’Ordre del Departament de Governació IRP/181/2007, de 30 de maig de
2007, es varen fixar els horaris de tancament, així com les competències municipals
per a la seva reducció. En virtut d’aquesta atribució competencial i per l’especial
incidència que representen aquests establiments respecte el descans nocturn dels
veïns, els horaris d’obertura es regulen de la següent manera:
A ) Nucli urbà i establiments en vies interurbanes:
BAR: L’horari serà de 6 del matí a 24 hores, que podrà ampliar-se fins a les 1:30 hores
el divendres, dissabtes i vigílies de festius, afegint trenta minuts més en horari d’estiu
des del 15 de juny al 15 de setembre.
RESTAURANT: L’horari serà de 8 del matí a 1:30, que podrà ampliar-se a les 2 els
divendres, dissabtes i vigílies de festius.
BAR- RESTAURANT: L’horari serà el mateix que el del restaurant. No obstant,
l’activitat de bar podrà iniciar-se a les 6 del matí.
L’horari general de les terrasses és de 8 a 24 hores, podent-se ampliar fins a les 01
hores durant la Festa Major.
B) Resta d’establiments no inclosos en l’apartat A:
L’horari d’obertura d’aquests establiments és de 8 a 23 hores. Les terrasses tindran el
mateix horari.
L’adaptació a aquests horaris serà pels establiments existents i pels nous.
BAR MUSICALS, DISCOTEQUES, ETC.: El seu horari serà el que estipula les
reglamentacions específiques dictades pel departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya. A partir de l’hora màxima de tancament en els establiments,
no es permetrà l’accés de cap client, no se servirà cap consumició i deixarà de
funcionar la música ambiental, es a dir, finalitzaran totes les activitats que s’estiguin
desenvolupant, com també s’encendran les llums per facilitar el desallotjament de
l’establiment o recinte, que ha de quedar buit en vint minuts.
L’Alcalde de la corporació, d’acord a l’article 17, de la Llei 10/90 de 15 de juny, podrà
establir ampliacions o reduccions de l’horari establert en aquesta Ordenança
mitjançant resolució motivada, amb un informe de la policia local i dels serveis tècnics
municipals.
ARTICLE 19.- CONDICIONS MÍNIMES DE PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I EXTINCIÓ
D’INCENDIS.
1.- Malgrat no estigui prohibida l’obertura d’establiments en soterrani d’edificis, es
permetrà la instal·lació de dependències no accessibles al públic i els serveis sanitaris.
2.- Les portes de sortida dels locals s’obriran en direcció de la sortida. El nombre de
sortides, disposició i amplada mínima serà la que correspongui segons la normativa
vigent.
3.-Les sortides dels locals se situaran de tal manera que des de qualsevol punt del
local no hi hagi més de 25 metres fins a una sortida a l’exterior o fins a una via
d’evacuació protegida.

4.-Les portes de sortida dels locals s’obriran en direcció de la sortida. El nombre de
sortides i amplada mínima serà:
-Locals categoria 1: una sortida d’1’20 m. d’amplada
-Locals categoria 2: Dues sortides, una d’1’20 m. i una altra de 0’90 m.
-Locals categoria 3:
- Fins a 200 persones de cabuda: dues sortides de 1’20 cada una.
- De 201 a 300 persones de cabuda màxima: una sortida de 1’80 m. i
una altra de 1’20 m.
Les mateixes amplades i nombre de sortides s’exigiran per a les escales d’accés a les
plantes superiors o inferiors.
5.-Les segones portes estaran allunyades de les portes ordinàries de forma que
representin un recorregut alternatiu en l’evacuació.
6.- A l’interior dels locals, i entre les taules o seients, es disposaran passadissos de les
següents amplades:
- 1’00 m. per als passadissos principals
- 0’80 m. per als passadissos secundaris
7.- Els passadissos que donin a una sortida tindran una amplada mínima igual a la de
la sortida.
ARTICLE 20.- MÀQUINES RECREATIVES I D’ATZAR
Cap establiment podrà disposar de més de dues màquines recreatives i d’atzar.
ARTICLE 21.- MESURES DE COL·LABORACIÓ CÍVICA
1.- En tots els establiments dels grups A i E és obligatori de disposar com a mínim
d’una persona encarregada exclusivament de la vigilància interior i exterior per tal
d’evitar alteracions de l’ordre públic. La responsabilitat administrativa que es pugui
derivar de les alteracions de l’ordre públic produïdes per persones que entrin a
l’establiment o en surtin, recaurà sobre el titular del permís o llicència municipal.
2.- El titular del permís o llicència estarà obligat abans de l’inici de l’activitat, a
comunicar a l’Ajuntament, el nom de la persona o empresa que hagi de prestar el
servei esmentat, igual obligació es produirà quan hi hagi qualsevol canvi de la persona
o empresa encarregada.
3.-L’esmentat servei de vigilància serà responsable d’advertir al públic dels possibles
incompliments dels seus deures cívics, tals com la producció de sorolls, l’obstrucció de
les sortides d’emergència i del trànsit de vehicles i d’altres similars. En cas que les
seves recomanacions no fossin ateses, haurà d’avisar immediatament als serveis
d’ordre públic corresponents.
4.- Els establiments que d'acord amb el que s’estableix en els paràgrafs anteriors
hagin de comptar un servei de vigilància i que tinguin més d’un accés ordinari, hauran
de disposar de tantes persones de vigilància com accessos oberts en el cas que
aquests es trobin a una distància superior a 20 metres un de l’altre en la mateixa
façana de l’edifici, i sigui quina sigui la distància entre ells quan estiguin situats en
façanes diferents.

5.-La mateixa obligació de vigilància recaurà sobre aquells establiments, pertanyents a
qualsevol grup, que en un període de divuit mesos hagin estat sancionats
administrativament en tres ocasions per infracció dels nivells sonors màxims
admissibles (inclús els ocasionats pel públic en sortir o entrar a l’establiment) o dels
horaris d’obertura i tancament.
6.- Els titulars de l'activitat restaran obligats a l'adopció de les mesures següents:
a) Facilitar a l'autoritat local o als seus agents les dades d'identificació, així com les altes i
baixes del personal de vigilància, el qual podrà rebre instruccions de l'alcaldia o de
l’autoritat competent o de la Policia Local per a un millor compliment de les seves
funcions.
b) Exhibir a petició del personal municipal corresponent el certificat de revisió de les
seves instal·lacions tècniques.
c) Permetre en tot moment les inspeccions i comprovacions que hagi de portar a terme
la Policia Local o els Serveis Tècnics Municipals, encara que el local es trobi obert al
públic.
d) Disposar d'una pòlissa d'assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.
Mentre els capitals que cal assegurar no siguin determinats reglamentàriament per la
Generalitat, s'estarà a la següent escala:
- Activitats o locals d'aforament màxim fins a 50 persones, 150.000 €.
- De 51 a 100 persones, 300.000 €.
- De 101 a 200 persones, 600.000 €.
- Per cada 100 persones més o fracció, 150.000 €.
L'assegurança no exclourà en cap cas la responsabilitat administrativa, civil o penal que
es pugui derivar de l'incompliment de les mesures de seguretat vigents.
e) Complir la normativa vigent reguladora del dret d’admissió als establiments públics
(actualment Decret 200/1999, de 27 de juliol). En qualsevol cas, el dret d’admissió s’ha
d’exercir sobre la base de determinades condicions objectives, públiques (s’haurà
d’instal·lar un rètol en la forma reglamentàriament prevista) i conegudes, les quals s’han
d’aplicar de manera igual per a tothom i en cap cas no poden ser discriminatòries.
f) D’acord amb la Llei 1/2002, d’11 de març, no es podrà vendre ni subministrar cap
mena de beguda alcohòlica, en els establiments regulats per aquesta Ordenança, a les
persones menors de divuit anys. Aquesta prohibició es senyalitzarà en un lloc
perfectament visible.
g) S’haurà de donar compliment a l’establert a l’article 32.3 i concordants de la Llei
1/1998, de 7 de gener de Política Lingüística
ARTICLE 22.- ACTIVITATS MÚLTIPLES
Quan un establiment desenvolupi activitats englobades en grups diferents segons la
classificació establerta a l’article 3 d’aquesta Ordenança, li seran d’aplicació les
condicions i limitacions més rigoroses tendents a protegir l’interès públic.
ARTICLE 23.- CONTIGÜITAT DE L’HABITATGE

Cap dels establiments regulats per aquesta Ordenança, no podrà tenir accés des
d’espais comuns o privatius vinculats a l’ús d’habitatge.
ARTICLE 24.- AÏLLAMENTS ACÚSTICS
1.- Els aïllaments acústics mínims expressats en db(A), exigibles Per a activitats
contigües a habitatges seran:
A=Lp - 25
On:
A= Aïllament acústic mínim exigible, en db (A)
Lp= Nivell sonor interior d’utilització màxim de l’activitat en db(A)
2.-Per efectuar el càlcul d’aïllament acústic a establiments dels grups A i E es partirà
d’un nivell sonor interior d’utilització de 100 db (A), amb nivells de cresta de 105 db (A),
essent exigible sempre en els casos de contigüitat a habitatge un aïllament mínim de
85 db (A).
Com a mesura correctora per a aquests locals es podrà ordenar la instal·lació d’un
limitador de volum que calibri i precinti les instal·lacions de so dels locals.
ARTICLE 25.- SERVEIS HIGIÈNICS
1.- Els establiments subjectes a aquesta Ordenança hauran de disposar de serveis
higiènics separats per a ambdós sexes i en el següent nombre:
Cabuda local

Sexe

Lavabos

WC

Urinaris

Fins a 50 persones

Homes
Dones

1
1

1
1

-

De 51 fins a 80

Homes
Dones

1
1

1
2

1
-

De 80 fins a 150

Homes
Dones

2
2

1
3

2
-

A partir de 150

2
Homes: Un urinari o WC per cada 40 (mínim 2 WC)
Dones: 1 WC per cada 40

En cas d’existir una normativa de rang superior més restrictiva, s’aplicarà la mateixa.
2.- Els wàters es disposaran en cabines individuals de dimensions mínimes de 0,9
metres de costat, 1,20 m². de superfície i 2,30 metres d'alçada.
3.- Els lavabos i els urinaris no es podran col·locar dintre de la mateixa cabina que els
wàters.
4.- En cas d’existir una normativa de rang superior més restrictiva, s’aplicarà la
mateixa.
ARTICLE 26.- VENTILACIÓ DELS LOCALS

1.- Els locals hauran de tenir garantida, i els projectes hauran de justificar-ho, la
següent renovació de l’aire:
- Zona de públic: 6 renovacions/hora
- Cuines: 20 renovacions/hora
2.- Quan els locals estiguin situats total o parcialment sota la rasant del carrer, serà
necessària la instal·lació d’un sistema de ventilació forçada.
3.- Quan una part de la finca es destini a altres usos, la ventilació es farà de forma que
s'asseguri la manca d’ emanació d'olors i de fums a través dels patis de llum i patis de
ventilació comunitaris. Amb aquesta finalitat, els fums hauran d'expulsar-se per la part
alta de l'edifici mitjançant xemeneia.
Aquesta xemeneia haurà de ser d’ús exclusiu per a l’activitat, no podent-se compartir
amb cap altre ús ni local.
ARTICLE 27.- EMMAGATZEMATGE
1.- Els locals amb menys de 90 m². de superfície útil hauran de tenir un àrea destinada a
magatzem de 3 m². de superfície mínima.
2.- Els locals entre 90 i 150 m². de superfície útil hauran de tenir un àrea mínima
destinada a magatzem de 6 m². de superfície mínima.
3.- Els locals amb més de 150 m². de superfície útil hauran de tenir un àrea mínima
destinada a magatzem, del 5% de la seva superfície total.
4.- Resta expressament prohibida la utilització dels patis interiors i/o d’altres espais
exteriors per a qualsevol finalitat derivada de l’activitat, inclòs l’emmagatzematge.
CAPÍTOL IV.- RÈGIM SANCIONADOR
ARTICLE 28.- EFECTES DE L’INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA
1. L’incompliment de la normativa vigent en matèria d’establiment de concurrència
pública comportarà la sanció de la infracció comesa.
2. La tipificació d’infraccions i sancions que efectua aquesta Ordenança no impedirà la
possible apreciació d’altres infraccions previstes en disposicions normatives de rang
superior.
3. Les infraccions seran qualificades com a molt greus, greus i lleus.
ARTICLE 29.- INFRACCIONS MOLT GREUS
Constituiran infraccions molt greus les següents:
1.-La permissió o tolerància d’activitats il.lícites especialment quan es faciliti o es
promogui el consum de drogues tòxiques.
2.- Exercici de l’activitat sense llicència municipal o la realització d’espectacles sense
tenir les autoritzacions pertinents.
3.- Exercici d’una activitat diferent de l’autoritzada.

4.- Us de cabuda superior a la real autoritzada si això comporta un risc per a la
seguretat de les persones.
5.-L’incompliment de les resolucions de l’autoritat
d’espectacles i requeriments sobre la seguretat del local.

respecte

a

prohibicions

6.-L’admissió de menors en els establiments on tinguin prohibida l’entrada.
7.- Insuficiència o mal estat de funcionament de les instal·lacions de protecció contra
incendis que signifiquin un risc per a la seguretat i les persones.
8.- Blocatge de l’obertura de portes d’emergència amb mecanismes durant la
permanència de públic o de personal al local.
9.- Manca absoluta del servei de vigilància establert per aquesta Ordenança.
10.- Falsejament del certificat tècnic de finalització de les instal·lacions o del
manteniment de les condicions d’instal·lacions.
11.-La negativa o resistència a la labor inspectora i de vigilància de l’Administració.
12.-La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida
per les autoritats competents els seus agents per al compliment de les seves funcions,
i també el subministrament d’informació o documentació falsa inexacta, incompleta o
que indueixi a error, explícita o implícitament.
13.-La comissió de més de dues faltes greus en el període d’un any.
ARTICLE 30.- INFRACCIONS GREUS
Constitueixen infraccions greus les següents:
1.- Ocupació de vies d’evacuació per materials, mals endreços i altres impediments.
2.- Us de cabuda superior a la real autoritzada sempre que no representi un risc per a
la seguretat de les persones.
3.-La manca de rètols que prohibeixi l’entrada a menors o d’altres que exigeixi la
normativa vigent.
4.-L’excés d’aforament, sempre que no signifiqui un risc per a la seguretat de les
persones.
5.- Ampliació de l'activitat sense llicència.
6.- Funcionament deficient de l’enllumenat d’emergència i/o de l’enllumenat de
senyalització.
7.- Insuficiència o mal estat de funcionament dels dispositius de ventilació o evacuació
de fums.
8.-La no revalidació de la llicència en el termini establert, o la no exhibició dels
certificats de manteniment de les condicions tècniques de les instal·lacions.
9.- Insuficiència del servei de vigilància.

10.- Alteracions comprovades de l’ordre cívic a l’exterior del local, quan no s’hagin
adoptat els mitjans necessaris per impedir-les.
11.- Funcionament incorrecte de les instal·lacions tècniques que provoquin alteracions
de l’entorn.
12.-Permetre aparcament d’automòbils, o no denunciar-ho a la Policia local, a les
zones on estigui prohibit per raó d’accessos o sortides d’emergència.
13.- Consumició a l’exterior del local sense autorització d’ocupació de la via pública.
14.- Acumulació de materials combustibles per sobre dels autoritzats o en lloc no
convenient.
15.- Material de decoració i mobiliari no adequat a les característiques d’ignifugació
exigibles.
16.- Decoració que indueixi a error en la localització de les sortides d’emergència.
17.- Incompliment de la normativa higiènico-sanitària.
18.- Incompliment dels horaris d’obertura i/o tancament, quan suposi una diferència de
més de 30 minuts o es produeixi reiteradament.
19.- Insuficiència d’aïllament acústic.
20.-La producció de sorolls amb un nivell sonor superior al que correspon a l’activitat,
inclosos els produïts pel públic en sortir del local.
21.- Ubicació del material contra incendis de manera oculta o no visible.
22.-La comissió de dues faltes lleus en el període d’un any.
ARTICLE 31.- INFRACCIONS LLEUS
Seran faltes lleus les altres infraccions de les disposicions vigents no tipificades en els
articles anteriors.
ARTICLE 32.- RESPONSABILITAT PER INFRACCIONS
1. Seran responsables de les infraccions:
a) Els titulars de les llicències, siguin persones físiques o jurídiques.
b) Els explotadors del negoci, siguin persones físiques o jurídiques. En el cas que
no coincidissin amb el titular de la llicència la responsabilitat s’entendrà solidària.
c) El tècnic que lliuri certificació inexacta, incompleta o falsa de finalització
d’obres i/o instal·lacions o de manteniment de les condicions de la instal·lació.
2. La responsabilitat administrativa de les infraccions a què fa referència la present
ordenança serà independent de la responsabilitat civil, penal o d’altre ordre que, si
s’escau, pugui exigir-se als interessats.
3. Quan es derivi responsabilitat del tècnic es donarà compte al Col.legi Professional
respectiu.

La responsabilitat administrativa per les infraccions a què fa referència aquesta
ordenança serà independent de la responsabilitat civil, penal o d’un altre ordre, que
pugui derivar-se’n.
ARTICLE 33.- SANCIONS
1. Les infraccions a què es refereix la present ordenança podran ser sancionades (Llei
11/2009, de 6 de juliol) mitjançant l’aplicació de les següents mesures en funció de la
gravetat de la falta i circumstàncies concurrents.
a) Clausura del local
b) Retirada temporal o definitiva de la llicència
c) Suspensió temporal de l’activitat
d) Precinte de part de les instal·lacions
e) Multa fins a 6.010 €.
2. L’autoritat municipal procedirà a incoar els expedients sancionadors i imposarà la
sanció quan correspongui o elevarà la proposta a l’autoritat governativa competent.
3. La multa serà compatible amb l’adopció de les altres mesures quan l’activitat
funcioni sense llicència o en condicions diferents a les del projecte segons el qual es
va concedir la llicència.
4. No tindrà caràcter de sanció la clausura o tancament de locals o instal·lacions que
no comptin amb llicència o la suspensió del seu funcionament fins que es rectifiquin els
defectes o es compleixin els requisits legals exigits.
5. Per exercir novament l’activitat en un local que hagi estat clausurat, precintat en la
totalitat o en part de les seves instal·lacions, caldrà estar en possessió de la llicència
que empara l’activitat i les instal·lacions en la seva totalitat i estat real, i també que el
local s’adapti al projecte segons el qual es va atorgar l’esmentada llicència, havent de
justificar la seva adequació mitjançant el corresponent certificat tècnic. En cas contrari,
no es podrà tornar a exercir l’activitat, encara que hagués transcorregut el termini
imposat en la sanció aplicada.
6. S’aplicarà a les sancions establertes en aquesta ordenança el procediment
sancionador regulat per la Llei de Procediment Administratiu (Llei 30/1992 de 26 de
novembre).
ARTICLE 34.- GRADUACIÓ DE LES SANCIONS
1.- Per a la graduació de les sancions s'han de tenir en compte:
a)
b)
c)
d)

Els perjudicis ocasionats.
La categoria del local.
La reiteració o la reincidència.
La intencionalitat.

2.- Per a evitar que d'una infracció es puguin derivar beneficis per a l'infractor, quan no
sigui procedent el tancament del local, la sanció pecuniària pot ésser incrementada amb
la quantia del benefici derivat de la comissió de la infracció
3.- a) Les infraccions molt greus se sancionaran amb qualsevol de les mesures
previstes als apartats a, b, c de l’article 37, a més de la imposició de la multa entre

6.010,12 € fins a 60.101,21 €.
b) Les infraccions greus se sancionaran amb qualsevol de les mesures previstes als
apartats b, c i d de l’article 37, a més de la imposició de la multa compresa entre
601,01 fins a 6.010,12 €.
c) Les infraccions lleus se sancionaran amb multa fins a 60,10 fins a 601,01 €.
4.- Seran causes agreujants de reincidència i la circumstància que l’objecte de la
infracció no sigui autoritzable.
5.- Es considera com atenuant la circumstància que l’infractor subsani les deficiències
comprovades en un termini de setanta-dues hores des del moment de la visita
d’inspecció o be que repari les deficiències sense necessitat de requeriment exprés.
6.- Per a evitar que d'una infracció es puguin derivar beneficis per a l'infractor, quan no
sigui procedent el tancament del local, la sanció pecuniària pot ésser incrementada amb
la quantia del benefici derivat de la comissió de la infracció.

ARTICLE 35.- PUBLICITAT DE LES SANCIONS
Per raons d’exemplaritat, quan es tracti d’infraccions greus o molt greus, l’autoritat que
resolgui l’expedient podrà acordar la publicació de les sancions imposades en
l’aplicació d’aquesta ordenança, i també els noms i cognoms, la denominació
comercial i/o la raó social de les persones físiques o jurídiques responsables i d’índole
de les infraccions a través dels mitjans de comunicació social que es consideri adients.
ARTICLE 36.- PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT
1. Les infraccions a què fa referència la present ordenança prescriuran en el termini
de:
a) Les faltes lleus, als sis mesos
b) Les faltes greus al cap d’un any
c) Les molt greus, als dos anys
Les infraccions derivades de l’exercici irregular d’una activitat s’entenen continuades i
no començarà a comptar el termini de prescripció fins que no desaparegui la causa
d’infracció.
2. La caducitat de l’expedient sancionador es produirà quan la seva tramitació
romangui aturada durant un any, sempre que en aquest període hagi desaparegut la
causa que el va motivar.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA: Els establiments existents amb anterioritat a l’aprovació d’aquesta
ordenança amb una antiguitat superior als deu anys, i que no estiguin d’acord amb els
seus continguts, i en el que haguessin prescrit les mesures disciplinàries aplicables,
podran continuar funcionant amb el règim en què venien fent-ho.
Es podran autoritzar llicències pel bon manteniment de l‘ús i l’edificació, sempre que
no impliqui ampliacions de superfície ni modificació de l’activitat.

En cas de finalització de l’activitat pel seu actual titular, els futurs usos es regularan per
les normes d’aquesta Ordenança.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA: Aquesta ordenança ha estat modificada per acord del Ple del dia 27
d’octubre de 2011 i entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província que ha estat el dia 30 de desembre de 2011.
SEGONA: Es faculta expressament a l’Alcaldia per a dictar les instruccions
necessàries per la correcta aplicació i efectivitat d’aquesta ordenança.

