Acció Territorial i Medi Ambient –Activitats-

ORDENANÇA REGULADORA DELS ESTABLIMENTS MUSICALS I DE RESTAURACIÓ DE
PÚBLICA CONCURRÈNCIA
(aprovada pel Ple de l’Ajuntament 11 de juliol de 2005 i publicada al BOP núm. 179 de 28 de juliol de 2005)
(Modificació dels articles 11 i 14 de l’ordenança, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 7 de juliol de 2008 i
publicat al BOP número 226 de 19 de setembre de 2008)

CAPITOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Fonamentació i objecte
1.- La present Ordenança es dicta en virtut de les competències pròpies que sobre seguretat en
llocs públics i protecció civil, del medi i de la salubritat pública reconeix als municipis l'
art. 66.3
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i es fonamenta alhora
legalment en la potestat reglamentària específica que sobre els establiments públics atribueix
als municipis la Llei del Parlament 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'
espectacle, les
activitats recreatives i els establiments públics.
2.- L'
Ordenança regula les condicions d’instal·lació i de funcionament dels establiments
musicals i de restauració de pública concurrència que s'
enquadren dins del seu àmbit, per tal
d'
assegurar-ne la qualitat, la seguretat i la comoditat i fer compatibles els drets ciutadans a l'
oci i
a la tranquil·litat.
Article 2.- Àmbit d'aplicació
1.- Resten sotmesos a les prescripcions d'
aquesta Ordenança els establiments de pública
concurrència del terme municipal de Vilanova i la Geltrú que desenvolupin activitats amb
ambientació musical i/o espectacles, i similars, així com els establiments que desenvolupin
activitats de restauració. En quedaran però exclosos, els cinemes, els teatres, les sales
d’exposicions i els establiments anàlegs que no disposin d’activitats annexes de restauració.
2.- Els establiments de pública concurrència exclosos de l'
àmbit d'
aplicació de l'
Ordenança es
regiran per Llei 10/1990, de 15 de juny, per la normativa que ha aprovat o que aprovi la
Generalitat de Catalunya en desplegament de l’esmentada Llei, per la Llei 3/1998 de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i normativa de desplegament; i,
supletòriament, pel Reglament (estatal) general de policia d'
espectacles públics i activitats
recreatives de 27 d'
agost de 1.982, i per les normes i preceptes vigents de l’ordenança
municipal dels establiments de concurrència pública
Article 3.- Classificació dels establiments
1.- Als efectes d’allò que disposa aquesta Ordenança, els establiments objecte del seu àmbit
d'
aplicació es classifiquen de la manera següent1:
1

Segons el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics aprovat pel Decret 239/1999, de 31 d’agost.
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Activitats musicals:

Activitats de restauració:

1. Bar musical

6. Restaurant

2. Discoteca

7. Bar

3. Sala de ball

8. Restaurant Bar

4. Sala de festes amb espectacle
5. Cafè teatre i cafè concert
CAPITOL II
LLICENCIA MUNICIPAL
Article 4.- Objecte i caràcter de la llicència
1.- Tots els establiments objecte d'
aquesta Ordenança es troben subjectes a l'
obtenció prèvia
de llicència municipal2. Aquesta llicència tindrà per finalitat assegurar que els locals reuneixen
les condicions tècniques adequades per tal de garantir la seguretat i la salut dels seus ocupants
i la higiene de les instal·lacions, vetllant alhora per la màxima comoditat del públic, el millor
compliment de les finalitats específiques del local, així com la no producció de molèsties a
tercers i d'
efectes negatius per a l'
entorn.
2.- També serà necessària l'
obtenció de la llicència municipal per a la modificació de la classe
d'
establiment o d’activitat, ja sigui per transformació, adaptació i reforma, ampliació o reducció,
ja sigui per canvi de l’emplaçament.
3.- Les llicències concedides s’entendran caducades:
a) si després de ser concedides, transcorren més de tres mesos sense haver-se produït
l’obertura dels locals.
b) Si després d’oberts, els establiments es tanquessin per un període superior a sis mesos
consecutius.
No s’entendrà interromput el període a què es refereix el paràgraf anterior per l’obertura
ocasional de l’establiment, per temps inferior a un mes.
No s’entendrà caducada la llicència d’aquells establiments de funcionament de temporada que
a l’inici de la mateixa notifiquin per escrit a l’Ajuntament els períodes previstos d’activitat i
d’inactivitat.
4.- Les llicències municipals atorgades per al desenvolupament de les activitats regulades en
aquesta ordenança es podran declarar resoltes i sense efecte quan el titular incompleixi les
condicions imposades per causes que li siguin imputables, amb audiència a l’interessat3. Tot
això sens perjudici del règim sancionador que sigui d’aplicació i de l’adopció de les restants
mesures no sancionadores necessàries i/o convenients per a garantir el respecte a la
normativa vigent.

2

Art. 4.1 de la Llei del Parlament 10/1990, de 15 de juny.

3 Article 88 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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Article 5.- Compliment de la normativa en matèria d’activitats.
1.- En la sol·licitud de llicència municipal s'
ha d'
acreditar el compliment d'
allò que estableix la
4
legislació aplicable en matèria d’activitats , i l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció
integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions, aprovada per aquest
Ajuntament.
2.- La totalitat dels establiments que són objecte de regulació mitjançant aquesta Ordenança
segons l’anteriorment establert, es troben subjectes a la prèvia obtenció de llicència municipal
ambiental.
Tanmateix, aquestes llicències o permisos ambientals, i la llicència municipal prevista a la Llei
10/1990, de 15 de juny, es tramitaran simultàniament com a una única llicència, i seran objecte
d’una resolució definitiva única.
3.- Si la realització d'
un espectacle, l'
exercici d'
una activitat recreativa o de restauració, o la
instal·lació d’un establiment subjecte a aquesta Ordenança requereix a la vegada l’atorgament
d’una llicència urbanística, es podran tramitar , si s’escau, en un sol expedient, sens perjudici
que s’hagi de presentar la documentació tècnica que correspongui a cadascuna d’aquestes.
Article 6.- Documentació d'aportació necessària i tramitació.
1.- Amb independència d’allò que preveu l'
article anterior, l'
interessat presentarà la seva
sol·licitud de llicència comprenent-hi la documentació següent:
a) Instància per duplicat.
b) Fotocòpia del DNI, NIE, escriptura pública o el document acreditatiu de la personalitat física
o jurídica de la persona sol·licitant.
c) Fotocòpia del contracte d’arrendament o de l’escriptura de propietat del local.
d) Certificat de solidesa del local en relació a l’activitat que es pretén desenvolupar emès per
tècnic competent i visat per Col·legi Oficial.
e) Fotocòpia d’estar donat d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques. Tanmateix, aquest
document es podrà presentar juntament amb el certificat final de la instal·lació.
f)

Contracte d’assegurances que cobreixi els risc de la responsabilitat civil, d’acord amb el que
es detalla a l’article19.2.d. Tanmateix, aquest contracte es podrà presentar juntament amb
el certificat final de la instal·lació.

g) Document acreditatiu de la designació per part del titular de l’activitat, de la persona que
assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà el certificat
acreditatiu de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions al permís que es pugui atorgar.
Aquest document ha de consignar obligatòriament com a mínim el nom de la persona
designada, la seva titulació professional i la seva adreça.
h) Projecte tècnic, per triplicat, signat per la persona interessada i per facultatiu competent,
visat pel col·legi professional corresponent, el qual projecte haurà de contenir com a mínim:
1) MEMÒRIA en la qual hi constarà el titular de l'
activitat, el domicili social i de l'
activitat,
les característiques del local o de l’edifici amb exposició de les seves condicions
urbanístiques, la situació en relació amb d'
altres edificis o locals, els accessos i
sortides.
4

En l’actualitat, Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, Reglament de desplegament de
la Llei aprovat per Decret 136/1999, de 18 de maig, i Decret 143/2003 de Modificació del Decret 136/1999.
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2) CARACTERÍSTIQUES DE L'
ACTIVITAT, amb descripció de l'
activitat en si mateixa,
indicant la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE-93), descripció i de la
maquinària i instal·lacions, fonts musicals o acústiques previstes, cabuda del local i
referència especial en funció d'
aquesta cabuda a la norma bàsica vigent en matèria de
protecció d'
incendis i al Reglament general de policia d'
espectacles i activitats
recreatives, personal al servei de l'
establiment, relació de màquines recreatives
previstes amb indicació del seu nombre i tipus i característiques higiènico-sanitàries
(ventilació, serveis, etc.).
3) DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA. Aquesta descripció farà referència,
així mateix, a tot el relatiu a la protecció i seguretat de les persones.
4)

DESCRIPCIÓ DE LES CONDICIONS TECNICOSANITÀRIES
ESTABLERTES A LA NORMATIVA SANITÀRIA VIGENT.

DEL

LOCAL

5) REPERCUSSIÓ SOBRE L'
ENTORN I MESURES CORRECTORES proposades,
inclusivament l'
horari previst de funcionament.
Es detallarà també el sistema d’eliminació de residus i d’emissions atmosfèriques
(fums, olors, etc.) i el compliment de les normatives vigents que al respecte siguin
d‘aplicació, o d’altres posteriors que s’aprovin o les modifiquin.
6) PROJECTE ACÚSTIC (estudi d’impacte acústic), fent-hi constar el nivell sonor en el
local emissor en dB (A), l’aïllament acústic brut necessari per a complir els nivells de
sorolls permesos, croquis en planta i secció de la posició relativa dels habitatges i
locals contigus, especificacions de gruixos i pesos per m² 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, etc. Igualment, i si s'
escau, caldrà presentar un
estudi de nivells de vibracions, mesures correctores adaptades a les instal·lacions de
ventilació o condicionament d'
aire i instal·lacions auxiliars.
7) PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, fent constar la càrrega de foc (característiques
constructives i dels elements decoratius, estudi de la càrrega de foc, accessos i vies
d'
evacuació, recorreguts d’evacuació, llums de senyalització i emergència en els
termes especificats als articles 41 i ss. de la present ordenança), resistència i estabilitat
al foc de l'
edificació i mesures de protecció contra incendis.
8) PLÀNOLS de situació a escala 1:2000, d'
emplaçament a escala 1:500, de planta dels
locals a escala 1:50 o 1:100 i de seccions transversal i longitudinal a escala 1:50 o
1:100.
2.- Mentre el Govern de la Generalitat no faci ús de les facultats reglamentàries previstes a la
Llei 10/1990, en especial pel que fa a les condicions tècniques dels locals i dels establiments
referents a accessos, il·luminació, ventilació, condicions d'
insonorització i aire condicionat i
mesures de seguretat i prevenció d'
incendis, s'
aplicaran, a més d'
aquesta Ordenança, les
mesures reglamentàries vigents, i especialment el Reglament general de policia d'
espectacles i
activitats recreatives de 27 d'
agost de 1.982, i això independentment del compliment de les
condicions previstes a la Norma bàsica d'
edificació NBE-CPI-96 o d’altres posteriors que la
modifiquin.
Article 7.- Titularitat
1.- Qualsevol canvi de titularitat de l'
activitat autoritzada s'
haurà de comunicar immediatament a
l'
Ajuntament, de manera que la identitat del titular de la llicència haurà de coincidir sempre amb
la de la persona física o jurídica que efectivament exploti l'
establiment, en el qual s'
haurà
d'
exposar de forma visible al públic la llicència.
2.- Igualment, s'
haurà de comunicar immediatament a l'
Ajuntament el canvi de raó social o de
domicili a efectes de notificacions.
3.- L'
incompliment dels apartats anteriors donarà lloc a responsabilitat administrativa, la qual
serà exigida amb caràcter solidari tant al titular de la llicència com a la persona que exploti
efectivament l’establiment.
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4.- Quan es comuniqui a l’Ajuntament el canvi de titularitat, s'
haurà d'
acompanyar una
certificació tècnica lliurada per facultatiu competent i visada per Col·legi Oficial sobre el
manteniment de les condicions tècniques del local o de l’establiment assenyalades en el
número 2 de l'
article anterior, si bé referides a la normativa tècnica vigent en la data en què
tingui lloc el canvi de titularitat esmentat. També es justificarà la llicència a favor de l’anterior
titular, s’aportarà l’autorització de la persona física o jurídica transmetent, i l’imprès específic al
que s’al·ludeix en el punt 6 del present article.
5.- El canvi de titular haurà d'
ésser degudament verificat i constatat per l’Ajuntament.
6.- Si s’han portat a terme ampliacions o modificacions substancials a l’establiment, caldrà
sol·licitar la corresponent llicència d’acord amb l’article 6. L’Ajuntament decidirà si existeixen
modificacions substancials a partir de les dades reflectides en un imprès específic que haurà de
presentar el nou titular i on es detallaran les característiques bàsiques de l’activitat en el
moment de la sol·licitud del canvi de titular.
Article 8.- Inici de l'activitat dels establiments
1.- No podrà començar-se en cap cas l'
activitat autoritzada mitjançant llicència mentre
l'
Ajuntament no hagi efectuat la visita de comprovació acreditativa de que les instal·lacions
s'
ajusten al projecte aprovat i que les mesures correctores funcionen amb eficàcia, emetent-se
l’acta de control favorable.
2.- Per tal d'
obtenir l'
acta de control favorable el peticionari haurà de sol·licitar la visita adient a
l'
Ajuntament, acompanyant a la sol·licitud una certificació del tècnic director de les obres i
instal·lacions visada per Col·legi Oficial en la qual s'
especifiqui la conformitat d'
aquestes amb la
llicència que les empara. Una vegada efectuada la sol·licitud, la visita tindrà lloc en el termini
màxim de vint dies5.
3.- A la certificació tècnica caldrà acreditar que s’acompleixen sense excepció totes i
cadascuna de les mesures correctores imposades en la llicència.
4.- En l’esmentada certificació del tècnic director també s'
hi farà constar expressament la
comprovació de l'
aïllament acústic realitzat i els valors obtinguts.
5.- Seran d’aplicació les previsions sobre els sistemes de control i de verificació que preveu
l’Ordenança municipal de la intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i
instal·lacions.
CAPITOL III
REGULACIÓ DETALLADA DELS ESTABLIMENTS
Secció 1a. Activitats musicals.
Article 9.- Definició dels establiments musicals
1.- Tots els establiments musicals hauran de sotmetre'
s a les disposicions del Capítol I del Títol
I del Reglament general de policia d'
espectacles i activitats recreatives en vigor. Quant a les
seves condicions tècniques, resten també subjectes a allò que disposa el Capítol V d'
aquesta
Ordenança.
2.- Tenen la consideració d'
establiments musicals, aquells locals destinats a oferir música, en
directe o reproduïda, amb la possibilitat que el públic assistent prengui consumicions, i amb la
possibilitat o no de ballar.
5

Arts. 109 i 119.1 de l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i
instal.lacions.
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Sens perjudici de la seva denominació comercial, es classifiquen en:
a) Bar musical (tipus 1): aquesta activitat disposa de servei de bar, amb ambientació musical
per mitjans mecànics, i no pot tenir pista de ball o espai assimilable.
b) Discoteca (tipus 2): aquesta activitat disposa de servei de bar i d’un lloc idoni per ballar,
amb una o més pistes, i amb música gravada prèviament i transmesa per mitjans mecànics.
c) Sala de ball (tipus 3): aquesta activitat té per objecte oferir al públic un lloc idoni per ballar
amb música en directe i complementàriament amb música gravada prèviament i transmesa
per mitjans mecànics. La sala de ball ha de disposar d’escenari per a l’orquestra, de pista
de ball, de camerinos per als artistes que actuen i de servei de bar.
d) Sala de festes amb espectacles (tipus 4): aquesta activitat té com a objecte oferir
actuacions musicals o de varietats o música per ballar. La sala de festes ha de disposar
d’escenari amb pista de ball o sense, de camerinos per als artistes que actuen i de servei
de bar i/o restaurant.
e) Cafè teatre i cafè concert (tipus 5): aquestes activitats tenen com a objecte únic oferir en
directe actuacions musicals, teatrals o de varietats, sense pista de ball o espai assimilable.
Els establiments han de disposar de servei de bar, d’escenari, de camerinos per als artistes
actuants i de cadires i taules per al públic espectador.
Article 10.- Condicions d'emplaçament dels establiments musicals
1.- Per a la ubicació dels establiments musicals contemplats a la present ordenança s'
hauran
de respectar, en tot cas, les normatives urbanístiques i el planejament vigents.
2.- Es prohibeix la nova instal·lació d’espais utilitzats pel públic en els soterranis dels edificis,
com tampoc es permet que el pis dels establiments quedi a un nivell inferior en un metre de la
rasant oficial de la via pública, mesurat a partir del punt mitjà de la façana corresponent a la via
principal. Queda exceptuat d’aquestes limitacions l’ús dels soterranis quan aquest sigui
complementari a l’ús de la planta baixa.
3.- Quant al nombre i l’amplada mínima de les vies públiques o espais oberts a que han de tenir
sortida i façana els establiments, es respectarà el contingut de l'
article 2 del Reglament general
de 27 d'
agost de 1982 (R.D. 2816/82), o la normativa que en el futur el substitueixi.
Juntament amb la petició de llicència corresponent als establiments regulats per aquesta
Ordenança dels tipus 2, 3, 4 i 5, i també als del tipus 1 quan el seu aforament màxim
sobrepassi les setanta cinc 75 persones, s'
haurà de presentar un estudi de càlcul de les
necessitats d'
aparcament de vehicles que el local tindrà d'
acord amb el seu aforament, amb
indicació de la localització d'
aquests espais d'
aparcament. La manca de justificació de
l’existència de places d’aparcament disponibles i suficients a la zona, segons l’ordenança
municipal d’aparcaments que estigui vigent, serà causa de denegació de la llicència.

Article 11.- Aïllament acústic dels establiments musicals (modificat pel Ple de l’ajuntament en data

7 de juliol de 2008, incloent nou apartat número 5)

1.- Tots els establiments musicals regulats per aquesta Ordenança hauran d'
insonoritzar el
local on s’instal·li l'
activitat, a efectes de complir amb els nivells sonors màxims permesos,
segons s’estableix en l’article 52 d’aquesta Ordenança.
Als efectes de determinar l’aïllament acústic mínim exigible als tancaments que delimiten les
activitats musicals respecte als habitatges i/o locals veïns, en funció dels nivells sonors
interiors, es diferenciarà entre dos grups d’establiments musicals:
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A) Establiments musicals que disposen de música reproduïda per mitjans mecànics, en els
quals no es permeten actuacions musicals en directe. Dins aquest grup es troben els bars
musicals (tipus 1).
B) Establiments musicals que disposen de música reproduïda per mitjans mecànics, i que
també poden efectuar actuacions musicals en directe. Dins aquest grup es troben la resta
d’establiments musicals, és a dir, discoteques (tipus 2), sales de ball (tipus 3), sales de festes
amb espectacles (tipus 4) i cafés teatre o cafés concert (tipus 5).
En el moment de sol·licitar la llicència municipal, el peticionari presentarà un projecte
d’insonorització del local on s’instal·li l'
activitat, i a aquest efecte s'
adjuntarà a la
documentació establerta a l'
article 6.1 apartat H.6) un projecte acústic realitzat per un tècnic
o empresa especialitzats partint d’un aïllament acústic previst per a la instal·lació, en funció
del grup en què es trobi el local en qüestió:
A) BARS MUSICALS (tipus 1)
Zona de sensibilitat
acústica

Valor mínim
d’aïllament acústic
global

Aïllament acústic en
la banda d’octava a
63Hz

Aïllament acústic en
la banda d’octava a
125Hz

A, alta

75

43

60

B, moderada

70

38

55

C, baixa

70

38

55

B) RESTA D’ESTABLIMENTS MUSICALS (tipus 2, 3, 4 i 5)
Zona de sensibilitat
acústica

Valor mínim
d’aïllament acústic
global

Aïllament acústic en
la banda d’octava a
63Hz

Aïllament acústic en
la banda d’octava a
125Hz

A, alta

88

56.6

73

B, moderada

83

51.6

68

C, baixa

83

51.6

68

Aquest projecte haurà de ser certificat per l’empresa o tècnic especialitzats en finalitzar la
instal·lació d’insonorització, adjuntant les mesures de soroll efectuades als habitatges
contigus o colindants.
2.- L'
estudi s'
efectuarà globalment per al nivell ponderat a l'
escala A, i específicament en les
freqüències de 63 Hz. a 4 kHz.
3.- Tots els tipus d’establiments musicals disposaran de vestíbul amb doble porta d'
accés, tot
convenientment insonoritzat, les quals restaran tancades de forma permanent. Aquesta doble
porta disposarà de molles de retorn, a posició tancada, o altres sistemes equivalents que
garanteixin en tot moment l’aïllament en façana en els moments d’entrada i sortida i que no
estiguin confrontades.
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4.- Quan un establiment ultrapassi, per causa de qualsevol emissor acústic, el nivell de so
màxim admissible, i independentment de les altres mesures que procedeixin, podrà exigir-se al
seu titular la instal·lació de limitadors de volum automàtics i calibrables, els quals hauran d'
estar
homologats i ésser susceptibles de precinte.
5.- Queden exempts del compliment dels nivells d’aïllament acústic previstos en els grups
A) i B) d’aquest article aquells establiments musicals que s’ubiquin en edificacions o naus
situades en zones o sectors destinats preferentment a usos industrials i terciaris, on l’ús
recreatiu sigui admès pel planejament urbanístic vigent d’aquest municipi, així com aquells
establiments aïllats que no siguin col·lindants amb edificis.
Els establiments situats en zones o sectors destinats preferentment a usos industrials i
terciaris i els establiments aïllats no col·lindants amb altres edificis, hauran de complir els
nivells d’aïllament suficients per donar compliment al que estableix la Llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica, o normativa que la modifiqui o substitueixi
i les ordenances municipals vigents que siguin d’aplicació, tenint en compte el següent:
Tipus d’establiment
Establiments
(tipus, 2, 3, 4 i 5)

musicals

Bars musicals (tipus 1)

Nivell sonor màxim a l’interior de
l’establiment (dBA)
105
92

En aquests supòsits, caldrà justificar els següents aspectes:
−
−
−

Compliment dels nivells d’immissió de soroll a l’entorn de l’edifici.
Compliment dels nivells d’immissió en les dependències de les edificacions més
properes, d’ús sensible al soroll (dormitoris, sales d’estar, menjadors, aules escolars,
despatxos d’oficina, etc.).
Compliment dels nivells d’immissió acústica a l’exterior del local, mesurat a la façana
de l’edifici més proper, existent o previst en el planejament urbanístic.

Les mesures es realitzaran d’acord amb el punt 7 de l’Annex III de la Llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica, o normativa que la modifiqui o
substitueixi.
En el moment de sol·licitar la llicència municipal, el peticionari presentarà un projecte
d’insonorització del local on s’instal·li l’activitat, i a aquest efecte s’adjuntarà a la
documentació establerta a l’article 6.1 apartat H.6) un projecte acústic realitzat per un tècnic
o empresa especialitzats partint d’un aïllament acústic previst per a la instal·lació, en funció
del tipus d’establiment.
Aquest projecte haurà de ser certificat per l’empresa o tècnic especialitzats en finalitzar la
instal·lació d’insonorització, adjuntant les mesures de soroll que justifiqui l’aïllament
projectat.
També és d’aplicació a aquests supòsits la resta del present article, en tot allò que no sigui
contradictori amb aquestes previsions especifiques”.
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Secció 2a. Activitats de restauració.
Article 12.- Definició dels establiments de restauració.
1.- Tots els establiments de restauració hauran de sotmetre'
s a les disposicions del Capítol I del
Títol I del Reglament general de policia d'
espectacles i activitats recreatives en vigor. Quant a
les seves condicions tècniques, resten també subjectes a allò que disposa el Capítol V
d'
aquesta Ordenança.
2.- Tenen la consideració d’establiments de restauració, aquells locals que tenen com a objecte
oferir menjars i begudes al públic assistent per ser consumits en l’establiment on es
desenvolupen.
Sens perjudici de la seva denominació comercial, es classifiquen en6 :
Restaurant (tipus 6): Aquesta activitat disposa de servei de menjador per tal d’oferir
àpats al públic consistents bàsicament en dinars i sopars, mitjançant preu, per ser
consumits en el mateix local. En el desenvolupament de la seva activitat, els restaurants
serviran bàsicament dinars i sopars.
Bar (tipus 7): Aquesta activitat disposa de barra i també pot disposar de servei de taula,
per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no de tapes, i
entrepans freds o calents.
Restaurant bar (tipus 8): Aquesta activitat té com a objecte oferir al públic, mitjançant
preu, els serveis de restaurant i bar conjuntament.
Els establiments dels tipus 6 i 8 (Restaurant i Restaurant bar) hauran de tenir un habitacle
específic per ubicar la cuina, on els espais de recepció, neteja d’estris i elaboració d’aliments
estiguin convenientment distribuïts i diferenciats, i en qualsevol cas tindran una superfície
mínima de 6m2.
Els establiments comercials on es desenvolupin, a més, activitats de degustació d’aliments i/o
begudes de forma habitual i no esporàdica, així com d’altres similars (cafeteries, gelateries,
venda de pa i/o pastisseria amb degustació, etc.) es classificaran com activitats del tipus 7 (Bar)
als efectes de l’atorgament de la llicència municipal corresponent.
Article 13.- Condicions d’emplaçament dels establiments de restauració.
1.- Per a la ubicació dels establiments de restauració contemplats a la present ordenança
s'
hauran de respectar, en tot cas, les normatives urbanístiques i el planejament vigents.
2.- Juntament amb la petició de llicència corresponent als establiments de restauració regulats
per aquesta Ordenança, quan el seu aforament màxim sobrepassi les setanta cinc 75
persones, s'
haurà de presentar un estudi de càlcul de les necessitats d'
aparcament de vehicles
que el local tindrà d'
acord amb el seu aforament, amb indicació de la localització d'
aquests
espais d'
aparcament. La manca de justificació de l’existència de places d’aparcament
disponibles i suficients a la zona, segons l’ordenança municipal d’aparcaments que estigui
vigent, serà causa de denegació de la llicència.

6

Segons el vigent Decret 317/1994, de 4 de novembre.
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Article 14.- Aïllament acústic dels establiments de restauració. (modificat pel Ple de l’ajuntament
en data 7 de juliol de 2008, incloent nou apartat número 4)

1.- Tots els establiments de restauració regulats per aquesta Ordenança hauran d'
insonoritzar
el local on s’instal·li l'
activitat, a efectes de complir amb els nivells sonors màxims permesos,
segons s’estableix en l’article 52 d’aquesta Ordenança.
2.- En el moment de sol·licitar la llicència municipal, el peticionari presentarà un projecte
d’insonorització del local adjuntant a la documentació establerta a l'
article 6.1 apartat H.6) un
projecte acústic realitzat per un tècnic o empresa especialitzats i visat pel Col·legi Oficial
corresponent, que s’haurà d’atenir als següents paràmetres:
Zona de sensibilitat
acústica

Valor mínim
d’aïllament acústic
global

Aïllament acústic en
la banda d’octava a
125Hz

A, alta

60

40

B, moderada

55

35

C, baixa

55

35

Aquest projecte haurà de ser certificat per l’empresa o tècnic especialitzats en finalitzar la
instal·lació d’insonorització, adjuntant les medicions de soroll efectuades als habitatges
contigus o colindants.
3.- L'
estudi s'
efectuarà globalment per al nivell ponderat a l'
escala A, i específicament en les
freqüències de 63 Hz. a 4 kHz.
4.- Queden exempts del compliment dels nivells d’aïllament acústic previstos en el punt 2
d’aquest article, aquells establiments de restauració que s’ubiquin en edificacions o naus
situades en zones o sectors destinats preferentment a usos industrials i terciaris, on l’ús de
restauració sigui admès pel planejament urbanístic vigent d’aquest municipi, així com aquells
establiments aïllats que no siguin col·lindants amb edificis.
També quedaran exempts de complir amb les previsions d’aïllament acústic previstos en el
punt 2 d’aquest article, aquells establiments comercials amb degustació assenyalats a
l’article 12 de la present ordenança, quan la seva activitat es desenvolupi en horari
comercial.
a.- Els establiments de restauració situats en zones o sectors destinats preferentment a usos
industrials i terciaris i els establiments aïllats no col·lindants amb altres edificis, hauran de
complir els nivells d’aïllament suficients per donar compliment al que estableix la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, o normativa que la
modifiqui o substitueixi, i les ordenances municipals vigents que siguin d’aplicació, tenint
en compte el següent:
Tipus d’establiment
Establiments
de
restauració (tipus 6, 7 i
8)

Nivell
sonor
màxim
l’establiment (dBA)

a

l’interior

de

80
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En aquests casos caldrà justificar els següents aspectes:
− Compliment dels nivells d’immissió acústica a l’exterior de l’establiment.
− Compliment dels nivells d’immissió acústica a l’exterior del local, mesurat a la façana
de l’edifici més proper, existent o previst en el planejament urbanístic.
− Compliment dels nivells d’immissió acústica a l’interior, mesurat al dormitori de
l’habitatge més proper.
Les mesures es realitzaran d’acord amb el punt 7 de l’Annex III de la Llei 16/2002, de 28
de juny, de protecció contra la contaminació acústica, o normativa que la modifiqui o
substitueixi.
En el moment de sol·licitar la llicència municipal, el peticionari presentarà un projecte
d’insonorització del local on s’instal·li l’activitat, i a aquest efecte s’adjuntarà a la
documentació establerta a l’article 6.1 apartat H.6) un projecte acústic realitzat per un
tècnic o empresa especialitzats partint d’un aïllament acústic previst per a la instal·lació,
en funció del tipus d’establiment.
Aquest projecte haurà de ser certificat per l’empresa o tècnic especialitzats en finalitzar la
instal·lació d’insonorització, adjuntant les mesures de soroll que justifiqui l’aïllament
projectat.
També és d’aplicació a aquests supòsits la resta del present article, en tot allò que no
sigui contradictori amb aquestes previsions especifiques.
b.- Els establiments comercials amb degustació en horari comercial, hauran de complir els
nivells d’aïllament suficients per donar compliment al que estableix la Llei 16/2002, de 28
de juny, de protecció contra la contaminació acústica, o normativa que la modifiqui o
substitueixi, i les ordenances municipals vigents que siguin d’aplicació, tenint en compte
el següent:
Tipus d’establiment
Establiments comercials amb
degustació
en
horari
comercial

Nivell sonor màxim
l’establiment (dBA)

a

l’interior

de

70

En aquest supòsit caldrà justificar els següents aspectes:
− Compliment dels nivells d’immissió acústica a l’exterior de l’establiment.
− Compliment dels nivells d’immissió acústica a l’interior, mesurat al dormitori de
l’habitatge contigu o col·lindant.
Les mesures es realitzaran d’acord amb el punt 7 de l’Annex IV o de l’Annex III de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, o normativa que la
modifiqui o substitueixi, depenent de la ubicació de l’establiment.
En el moment de sol·licitar la llicència municipal, el peticionari presentarà un projecte
d’insonorització del local on s’instal·li l’activitat, i a aquest efecte s’adjuntarà a la
documentació establerta a l’article 6.1 apartat H.6) un projecte acústic realitzat per un
tècnic o empresa especialitzats partint d’un aïllament acústic previst per a la instal·lació,
en funció del tipus d’establiment.
Aquest projecte haurà de ser certificat per l’empresa o tècnic especialitzats en finalitzar la
instal·lació d’insonorització, adjuntant les mesures de soroll que justifiqui l’aïllament
projectat.
També és d’aplicació a aquest supòsit la resta del present article, en tot allò que no sigui
contradictori amb aquestes previsions especifiques.
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CAPITOL IV
DISPOSICIONS ESPECIFIQUES
Article 15 .- Manteniment de les condicions d’instal·lació
1.- Tots els establiments hauran de mantenir les seves instal·lacions, d'
acord amb la llicència
concedida, amb les prescripcions d’aquesta Ordenança i amb les mesures correctores que
l’Ajuntament estableixi.
2.- Els establiments hauran d'
estar, en tot moment, en possessió dels certificats de revisió de
les seves instal·lacions tècniques (elèctriques, de gas, calefacció, condicionament d'
aire,
frigorífiques, de protecció, prevenció i extinció d'
incendis i altres exigibles), els quals hauran de
ser exhibits a petició del personal municipal corresponent.
Article 16 .- Activitats musicals múltiples i accés des de l'habitatge.
1.- Quan un establiment musical desenvolupi activitats englobades en modalitats diferents
segons la classificació normativament establerta, li seran d'
aplicació les condicions i les
limitacions de la que suposi una major perillositat i molèstia, i en qualsevol cas les més
restrictives.
2.- Cap de les activitats incloses en l'
àmbit d'
aquesta Ordenança, tant les musicals com les de
restauració, no podrà tenir accés des d'
espais comuns o privatius vinculats a l'
ús d'
habitatges.
Article 17 .- Aforaments.
1.- Es considerarà aforament dels establiments el que resulti de l'
aplicació dels valors previstos
7
legalment , i d’acord amb els paràmetres següents:
RESTAURACIÓ
Zona de taulell:.................... 1 persona / 0.5 m. de
taulell mostrador, o
barra.
Zona de menjador,
zona de taules: .................... 1 persona / 1.5 m2. (NBE-CPI/96)
Zona d'
espera (on n'
hi
hagi) i persones dretes: ........... 1 persona / m2. (NBE-CPI/96)
Altres zones: cuina,
interior taulell, magatzems,
passadissos, serveis, etc.: ........ 1 persona / 20 m2. (NBE-CPI/96)
MUSICALS
Zona persones dretes: .............. 1 persona / 0.25 m2.
Zona de taules: ......................... 1 persona / 1.5 m2.
Pista de ball .............................. 1 persona / 0,5 m2
Paràmetres de NBE-CPI/96

7

Reial Decret 2177/1996, de 4 d’octubre, pel qual s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96” (BOE 29-10-96), o norma
substitutiva que pugui aprovar-se.
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2.- En el projecte tècnic esmentat a l’article 6.1 haurà de fer-se constar preceptivament el càlcul
de l’aforament amb justificació detallada de les diferents cabudes i dels valors de densitat
d’ocupació adoptats per a cada zona.
3.- L'
aforament de tots els establiments haurà de constar indicat en un rètol perfectament visible
per part del públic i l'
autoritat governativa.
Article 18 .- Vigilància dels establiments
1.- Tots els establiments musicals previstos en aquesta ordenança, durant la totalitat de l’horari
de funcionament i atenent el seu aforament, hauran de comptar amb el preceptiu nombre de
vigilants de seguretat i/o de personal de control d’accés legalment habilitats. En ambdós casos,
hauran de complir amb les funcions, requisits legals i condicions determinades en la normativa
de seguretat privada aplicable8.
2.- L'
obligació de comptar amb el servei de vigilància o de personal de control d’accés que
regula l’apartat anterior serà també aplicable a aquells establiments musicals que,
independentment de la seva classe i aforament, en el decurs d'
un període de 18 mesos hagin
estat sancionats administrativament en dues o més ocasions per causa de produir nivells
sonors excessius o molèsties (fins i tot ocasionades pel públic en sortir del local) o bé per
incomplir els horaris vigents d'
obertura o de tancament, sempre que les sancions siguin
definitives en via administrativa9.
3.- En tots aquells establiments, tant musicals com de restauració, previstos en aquesta
Ordenança que tanquin al públic a partir de les 0,30 hores de la matinada i que atès el seu
aforament, no hagin de tenir el servei de vigilància o de control d’accés que preveu l’apartat 1
d’aquest article, el titular i/o responsable de l’activitat haurà de vetllar, durant tot el seu horari
d’obertura, per l’ordre dins del local, controlar les entrades i les sortides de la clientela, advertir
aquesta del deure de complir amb els seus deures cívics i avisar les forces i cossos de
seguretat en cas d’alteració de l’ordre o de la tranquil·litat del públic assistent o del veïnat.
4.- La responsabilitat administrativa que s'
esdevingui per alteracions de l'
ordre públic produïdes
per persones que entrin o surtin de l'
establiment recaurà sobre el titular de la llicència municipal
i, solidàriament, sobre qui realment exploti l’establiment, sempre que no es demostri l’adopció
en cada cas de les mesures de col·laboració cívica assenyalades a l'
article següent, i les
establertes en la normativa vigent en general.
Article 19 .- Obligacions per part dels titulars.
1.- Els titulars de l'
activitat i/o, en el seu cas, el personal encarregat de la vigilància de
l'
establiment, hauran d'
advertir al públic respecte dels possibles incompliments del seus deures
cívics. Si els advertiments no fossin atesos, avisaran immediatament la Policia Local o d'
altres
cossos de seguretat per a la correcció de les alteracions de l'
ordre. En qualsevol cas, i sens
perjudici dels esmentats deures d'
advertiment i d'
avís, correspon a la Policia vetllar pel
manteniment de l'
ordre a la via pública.

8

En l’actualitat, Decret 205/2001, de 24 de juliol, pel qual es regulen els serveis de vigilància per a determinats espectacles,
activitats recreatives i establiments públics; Decret 348/2004, de 20 de juliol, pel qual es regulen els criteris de l’habilitació i
funcions del personal del control d’accés de determinats establiments d’espectacles i activitats recreatives; i restant normativa
de seguretat privada que sigui d’aplicació.

9

En desplegament de les facultats previstes a l’article 12 del Decret 205/2001, i a l’article 14 de la Llei 10/1990, de 15 de juny.
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2.- 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 públics10. 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)

No es podrà vendre ni subministrar cap mena de beguda alcohòlica, en els establiments
regulats per aquesta Ordenança, a les persones menors de divuit anys11. Aquesta
prohibició es senyalitzarà en un lloc perfectament visible.

g) Es prohibeix vendre productes de tabac a menors d’edat. Així mateix les màquines
automàtiques de venda han d’estar en llocs tancats12. Aquestes màquines han de tenir fixat,
en la superfície frontal, i en lloc perfectament visible, un rètol amb les llegendes que
especifica el Decret 235/1991, de 28 d’octubre.
h) Complir amb la reserva d’espais per al públic no fumador que estableixi la normativa que
sigui d’aplicació. L’incompliment d’aquesta obligació podrà donar lloc a la incoació dels
procediments sancionadors i la imposició de les sancions que es prevegin en dita
normativa.
i)

S’haurà de donar compliment a l’establert en la legislació de política lingüística aplicable, en
matèria de senyalització, cartels d’informació general de caràcter fix i documents d’oferta de
serveis, en llengua catalana13.

Article 20 .- Mesures de col·laboració per part de les persones usuàries.
Els usuaris dels establiments objecte d’aquesta ordenança tindran cura de no dur a terme actes
que pertorbin la qualitat de vida o puguin afectar la seguretat i salut de les persones.

10

Actualment, Decret 200/1999, de 27 de juliol.
D’acord amb la Llei 1/2002, d’11 de març.
12
D’acord amb la vigent Llei 19/1991, de 10 de maig.
13
Article 32.3 i concordants de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística.
11
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Als efectes de fer compatibles els drets dels ciutadans a l’oci i a la tranquil·litat s’estableixen,
entre d’altres, les següents mesures:
a) Seguir les recomanacions assenyalades pel titular de l'
activitat o pel personal encarregat de
la vigilància.
b) Adoptar en tot moment un comportament correcte, i evitar conductes que puguin
representar perill, molèstia o incomoditat per als altres clients.
c) Utilitzar adequadament els serveis i les instal·lacions.
d) No accedir als establiments portant armes de qualsevol classe.
e) No romandre a les sortides dels establiments cridant o accionant aparells de ràdio o
musicals.
f) No utilitzar els vehicles davant els accessos al local o a les seves rodalies, amb violència o
agressivitat, així com romandre-hi estacionat amb les finestres abaixades i l'
equip de
música engegat amb un alt nivell sonor.
g) No envair la propietat aliena situada als voltants dels establiments, com ara portals, balcons,
parets, etc., així com dificultar el pas dels vianants per les voreres.
La vulneració de qualsevol d’aquestes mesures podrà donar lloc a l’aplicació de les actuacions
legals previstes en el règim jurídic que pertoqui, sens perjudici de la competència dels diferents
cossos i forces de seguretat en els termes previstos en la legislació de seguretat ciutadana
vigent.
El contingut d’aquest article haurà d’estar exposat en l’interior del local, en un lloc ben visible.
Article 21 .- Mesures cautelars.
1.- L'
alcalde ordenarà, mitjançant resolució i prèvia audiència de l'
interessat, el tancament dels
locals o establiments que no disposin de llicència municipal específica, o bé la suspensió del
seu funcionament fins que es rectifiquin els defectes observats o s'
acompleixin els requisits
legals o reglamentaris exigits, sense que aquestes mesures tinguin el caràcter de sanció. Tot
això sens perjudici de la possible incoació dels expedients sancionadors corresponents.
2.- En qualsevol cas, es mantindrà el tancament mentre no s'
hagin corregit les deficiències
observades.
3.- En supòsits excepcionals d'
existència de perill per al medi ambient, la seguretat o la salut
de les persones, no serà preceptiu el requisit de l'
audiència prèvia a l'
interessat.
4.- Sempre que resti garantida la seguretat i la salut de les persones, l'
alcalde podrà ordenar la
substitució de la mesura de tancament de l'
establiment pel precinte de part de les seves
instal·lacions.
Article 22 .- Horaris.
1.- Els horaris d'
obertura i de tancament dels establiments de pública concurrència regulats per
la present ordenança seran els fixats amb caràcter general per la Generalitat de Catalunya.
2.- Tanmateix, l'
alcaldia podrà dictar resolucions establint ampliacions o reduccions dels horaris
generals atenent les peculiaritats de cada zona, les condicions d'
insonorització dels locals i
d'
altres circumstàncies rellevants14. Particularment, les resolucions de l'
alcaldia podran
preveure reduccions d'
horaris per als supòsits de proximitat a l'
habitatge, les quals no tindran
caràcter de sanció i podran incorporar-se com a condició de la llicència municipal. Igualment,
podran preveure'
s reduccions d'
horaris per a supòsits objectius de producció de molèsties per
sorolls excessius al veïnat. A tal efecte es tindran presents les denuncies presentades pels
veïns i verificades per la policia. Tot això sens perjudici de la possible incoació dels expedients
sancionadors corresponents.

14

Art. 17.2 de la Llei 10/1990, de 15 de juny.
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CAPITOL V
CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ESTABLIMENTS
Secció Primera
Objecte i àmbit d'aplicació
Article 23 .- Objecte i àmbit d’aplicació.
1.- Aquest capítol regula les condicions tècniques que han de reunir els establiments, tant
musicals com de restauració, regulats en la present ordenança amb una cabuda o aforament
no superior a 300 persones, sens perjudici de les precisions i especificacions que s’efectuïn per
als diferents tipus d’establiments.
2.- Els establiments de cabuda superior a 300 persones es regiran pel Reglament general de
policia d'
espectacles i activitats recreatives i per les normes complementàries, sens perjudici de
l'
aplicació de les normes contingudes en aquesta normativa municipal, en virtut de l'
article 1.4
del Reglament general esmentat.

Secció Segona
Tipologia
Article 24 .- Classificació d’aforaments.
1.- Els establiments es classificaran, atenent la seva cabuda, en les següents categories:
a) Cabuda no superior a 50 persones.
b) Cabuda entre 51 i 100 persones.
c) Cabuda entre 101 i 300 persones.
Els establiments de més de 300 persones es regiran d’acord amb l’estipulat al punt 2 de l’article
23 d’aquesta Ordenança.
2.- La cabuda coincidirà amb l'
aforament del local, calculat segons allò que estableix l'
article 17.
Secció Tercera
Condicions dels locals on s’instal·lin
Article 25 .- Ventilació.
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.
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Article 26 .- Emmagatzematge.
1.- Els locals amb menys de 75 m². de superfície útil hauran de tenir un àrea destinada a
magatzem de 3 m². de superfície mínima.
2.- Els locals entre 75 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 mínima.
4.- Donat que els magatzems han d’estar tancats i coberts, resta expressament prohibida la
utilització dels patis interiors i/o d’altres espais exteriors no edificables, per aquest fi.
Article 27 .- Cotes i superfícies dels establiments.
Pel que fa a cotes i superfícies dels establiments, s’estarà al que estableixi el planejament
urbanístic vigent.
Article 28.- Alçada interior dels establiments.
1.- 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, o per aplicació
de mesures de insonorització, es podrà admetre una alçada no inferior a 2,50 m.
2.- En els edificis vells existents en el Nucli Antic de la ciutat, l’alçada mínima dels establiments
no serà inferior, en qualsevol cas, a 2,30 m.
Secció Quarta
Condicions generals d'accessibilitat
Article 29.- Sortides.
1.- Les sortides dels locals se situaran de manera que, des de qualsevol punt del local (excepte
zones no ocupables com magatzems o trasters), no hi hagi més de 25 metres fins a una sortida
a l'
exterior o fins a una via d'
evacuació protegida.
2.- Les portes de sortida dels locals s'
obriran en la direcció de la sortida. El nombre de sortides,
així com la seva amplada mínima, seran, atenent la classificació de l'
art. 24 :
MUSICALS
Sortides

Amplada

RESTAURACIÓ
Sortides

Amplada

- Local categoria a:

1

1,20mts.

1

0,80 m.

- Local categoria b:

2

1,20mts.

1

1,20 m.

0,80mts.
- Local categoria c:
aforament 200 persones

2

1,20mts

2

1,20mts.

1,20 m.
1,00 m.

aforament entre
201 a 300 persones

2

1,80mts.

2

1,80 m.
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1,80mts.

1,20 m.

3.- Les sortides, i els elements per a l’evacuació, es disposaran tal com indica la norma
sectorial que resulti d’aplicació.
4.- Per a l'
accés als locals podrà estar oberta només una de les portes, i l'
altra, si està tancada,
estarà equipada amb tanca antipànic o sistema similar i de fàcil obertura.
5.- Les portes de sortida a la via pública no envairan la vorera en obrir-se, amb l’excepció de les
sortides d'
emergència.
6.- A l'
exterior de les portes de sortida d'
emergència, quan calgui, es senyalitzarà
convenientment la prohibició d'
estacionament de vehicles.
7.- No s'
admet la col·locació de cortines, miralls, elements que reflexin imatges, o d’elements de
decoració flotants a les sortides dels locals i a les vies d'
evacuació.
8.- S’haurà de respectar en tot cas allò que disposa la normativa vigent sobre la promoció de
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.
Article 30 .- Escales.
1.- Les escales d'
accés als locals situats a diferent nivell del carrer hauran de reunir les
condicions següents:
Cada tram tindrà un màxim de 18 graons i un mínim de 3.
Cada graó tindrà entre 13 i 18,5 cm. d'
alçada i un mínim de 28 cm. de petjada, i es
calcularan, preferiblement, segons la fórmula:
2h + P = 63 cm., on: h = alçada del graó. P = petjada.
2.- No s'
admetran les escales corbes, excepte les que tinguin més de 28 cm. de petjada,
mesurades a 50 cm. de l'
extrem interior. La petjada no sobrepassarà els 42 cm. en el costat
més ample.
3.- Els desnivells dels locals amb menys de 3 graons se salvaran d’acord amb el que
estableixin les normes d’accessibilitat.
Article 31.- Materials en zones d’evacuació.
A les escales, o prop de les sortides del públic, no es podran posar miralls que puguin dificultar
la sortida normal i d’emergència. Tampoc no es posaran mobles o accessoris que destorbin la
lliure circulació de les persones.
Article 32 .- Condicions per a l’evacuació.
A l'
interior dels locals, i entre les taules o seients, es disposaran passadissos de les següents
amplades:
- 1,20 mts. per als passadissos principals.
- 0,80 mts. per als passadissos secundaris.
Els passadissos que donin a una sortida tindran una amplada mínima igual a la de la sortida.
En tot moment hauran d’estar lliures d’obstacles de qualsevol mena els passos i itineraris cap a
les sortides normals i d’emergència, per tal de garantir una evacuació segura de l’establiment.
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Secció Cinquena
Dels serveis generals i les instal·lacions
A) Ventilació i calefacció
Article 33 .- Paràmetres de ventilació.
1.- A fi d’evitar l’emanació i/o transmissió d’olors, fums, vibracions i sorolls a l’exterior i als
habitatges veïns, tots els establiments de pública concurrència regulats per aquesta ordenança
no podran desenvolupar l’activitat amb portes i finestres obertes. Per tant, hauran de disposar
de ventilació per mitjans mecànics i/o de climatització, amb les condicions tècniques adients per
a tal fi.
2.- En la ventilació per mitjans mecànics s'
haurà de preveure un mínim de 6 renovacions/hora
de l'
aire del local.
3.- A la cuina o als espais d'
elaboració de menjars hi haurà ventilació específica per a punts
emissors de calor o humitats.
4.- Els corresponents equips de ventilació i/o climatització s’instal·laran en un recinte exclusiu
degudament insonoritzat, col·locats damunt d’elements antivibratoris, i la totalitat de les
connexions es realitzaran interposant elements elàstics, i complint amb les ordenances
municipals que li siguin d’aplicació.
Article 34 .- Calefacció.
1.- Per a la calefacció dels locals, es podran fer servir qualssevol dels sistemes convencionals o
coneguts.
2.- Les instal·lacions de calefacció hauran de complir amb el vigent Reglament d’instal·lacions
tèrmiques en edificis (R.I.T.E.), o amb el que en el seu dia el substitueixi o complementi.
3.- En cas que es disposi d’alguna torre de refrigeració aquesta haurà de complir la normativa
higienicosanitària vigent en matèria de control i prevenció de la legionel.losi.
B) Serveis higiènics
Article 35 .- Dotacions mínimes.
1.- Tots els establiments hauran de tenir lavabos (rentamans), inodors i urinaris separats per
ambdós sexes, i en la següent dotació mínima:
locals amb aforament fins 50 persones: 1 inodor per a homes, 1 inodor per a dones i 1
lavabo comú.
locals amb aforament de 51 a 100 persones: 1 urinari, 1 inodor i 1 lavabo per a homes, 2
inodors i 1 lavabo per a dones.
locals amb aforament de 101 a 300 persones: 2 urinaris, 1 inodor i 2 lavabos per a homes,
3 inodors i 2 lavabos per a dones.
locals amb aforament superior a 300 persones i tots els dels tipus 2, 3, i 4 s'
estarà a allò
que disposa el Reglament general de policia d'
espectacles públics i activitats recreatives.
2.- Els serveis higiènics no estaran comunicats directament amb el local, sinó que haurà
d'
existir un vestíbul amb portes que separi el local dels serveis.
3.- Estaran ventilats a l'
exterior, ja sigui per ventilació natural o per mitjans mecànics.
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4.- Disposaran de tots els estris i elements indicats per la legislació: aigua corrent, sabó
dosificador, papers/aire calent, cubell higiènic, paper higiènic, penjador, etc.
5.- Els urinaris disposaran de descàrrega automàtica d’aigua.
6.- Es donarà compliment a allò que disposa la normativa vigent sobre l’existència de cambra
higiènica adaptada per a persones amb mobilitat reduïda o amb limitacions. En els locals en
què l’aforament sigui entre 50 i 100 persones, la cambra higiènica adaptada podrà ser
compartida amb un dels lavabos per a dones.
Article 36 .- Condicions d’instal·lació dels serveis.
1.- Els inodors es disposaran en cabines individuals de dimensions mínimes de 0,9 mts. de
costat, 1,20 m². de superfície i 2,30 mts. d'
alçada.
2.- Els lavabos i els urinaris no es podran col·locar dintre de la mateixa cabina que els inodors.
3.- El terra i les parets estaran enrajolats o amb materials de fàcil neteja i desinfecció, havent-se
de justificar en tot cas el tipus de material empleat i les seves característiques, a fi de permetre
ser rentats amb líquids desinfectants i antisèptics amb la freqüència necessària.
C) Condicions higiènico-sanitàries
Article 37 .- Condicions d’instal·lació.
1.- 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 establiments de restauració dels tipus 6 i 8 (Restaurant i Restaurant bar) disposaran d’un
espai exclusiu per aquest fi.
2.- 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, detergents i desinfectants.
3.- 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.
4.- La cuina estarà separada físicament del magatzem.
5.- Els productes de neteja s’hauran de situar a l’interior d’un armari exclusiu, i romandran
separats dels productes destinats al consum humà.
6.- En els establiments de restauració dels tipus 6 i 8 (Restaurant i Restaurant bar) inclosos en
les categories b) i c), hi hauran lavabos exclusius per al personal que hi treballi, equipats amb
aigua calenta i freda, aixeta d’accionament no-manual; sabó dosificador i tovalloles d’un sol ús.
Article 38 .- Personal.
El personal que manipula els aliments haurà de tenir la formació adequada i adoptar les
mesures higièniques corresponents15.
Article 39 .- Materials.

15

D’acord amb el RD 202/2000 d’11 de febrer, pel qual s’estableixen les normes relatives als manipuladors d’aliments.
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Els equips i estris de treball fets servir en l'
elaboració, la manipulació o el servei d'
aliments,
estaran constituïts per materials innocus, de superfície llisa, impermeable, atòxica i no
corrosible, ben conservats i de neteja i desinfecció fàcils.
D) Extracció de fums
Article 40 .- Condicions de les campanes de fums.
1.- Tots els establiments que disposin de cuina o de qualsevol altra instal·lació que produeixi
fums i bafs hauran d’instal·lar una campana amb filtres de retenció de greix i olors per a la
captació i l'
extracció dels fums a l'
exterior de l'
establiment, a través d’una conducció que el punt
de sortida de fums estarà situat a una alçada de 3 metres per damunt del punt mes alt de la
coberta de l'
edifici, pròpia o colindant.
2.- No es permetran, en cap cas, les campanes que recirculen l'
aire a l'
interior del local després
de filtrar-lo.
3.- Es prohibeix l’evacuació de fums i bafs a desguassos, “shunts” de ventilació de lavabos,
qualsevol conducte de tipus comunitari.
4.- Les campanes extractores compliran amb els requisits establerts a l’article 18 de la NBECPI/96, o normativa que la substitueixi.
E) Prevenció i protecció contra incendis
Article 41 .- Sectorització.
Els locals regulats per aquesta Ordenança constituiran, en el seu conjunt, un sector d'
incendi
de 120 minuts de resistència al foc, independent de la resta de l’edifici.
Article 42 .- Dotació d’extintors d’incendi.
1.- S’instal·larà un extintor d'
incendis en perfecte estat d'
utilització per a cada 100 m². de
superfície útil del local, amb un mínim de dos per cada planta o sector diferenciat, i a una
distancia entre ells de 15 metres.
2.- A més dels anteriors, es col·locarà també un extintor a la cuina, magatzem, sala de calderes
de calefacció, sala d’escombraries i habitació de comptadors d'
electricitat.
Article 43 .- Ubicació dels extintors d’incendi.
1.- Els extintors es col·locaran on hi hagi una major probabilitat d'
originar-se un incendi, proper
a les sortides del local i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés.
2.- Els extintors s’instal·laran i es senyalitzaran d’acord amb el que preveuen les normes
tècniques vigents.
Article 44 .- Hidrants d’incendi.
1.- Els establiments de categoria c, definits a l'
art. 24, hauran de tenir un hidrant d'
incendi a
menys de 100 mts. de qualsevol punt de la façana, segons la NBE/CPI-96, o el que s’estableixi
a la norma substitutiva o modificativa d’aquesta.
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2.- Si aquestes condicions no les compleixen els hidrants d'
incendi de les vies urbanes, se
n'
hauran d’instal·lar els necessaris per a complir les exigències esmentades en el punt 1, a
càrrec dels titulars dels establiments.
3.- La instal·lació d'
hidrants d'
incendi s’ajustarà a la normativa tècnica vigent.
Article 45 .- Materials.
1.- Els establiments faran servir per a la decoració i el mobiliari del local materials de la classe
M0 i M1.
2.- Els titulars d’aquests locals hauran de presentar un certificat emès per tècnic competent,
referit a què els elements combustibles instal·lats compleixen amb les normes de reacció al foc
establertes, acompanyat de la documentació acreditativa del compliment d’aquestes normes.
3.- En quant als materials combustibles i que necessiten d'
una ignifugació periòdica, s’haurà de
presentar, després de fer cada ignifugació, un certificat amb els mateixos requisits que
s’assenyalen al punt anterior.
4.- El grau de combustibilitat màxim dels materials de construcció i decoració serà el que
estableix el Reglament general de policia d'
espectacles públics i activitats recreatives.
F) Instal·lacions elèctriques, instal·lacions d'enllumenat d'emergència, senyalització i
alarma
Article 46 .- Normativa específica.
Les instal·lacions elèctriques compliran amb les prescripcions del vigent Reglament
electrotècnic per a baixa tensió i en especial en la ITC-BT-028 o normativa que la substitueixi.
Article 47 .- Enllumenat de seguretat.
1.- Tots els establiments hauran de disposar d’instal·lació d'
enllumenat de seguretat que cobrirà
com a mínim les següents zones:
zones de públic
vies d'
evacuació
serveis d'
homes i dones
habitació de comptadors
habitació de calderes
cuina
2.- La instal·lació d'
enllumenat de seguretat es farà d'
acord amb la Instrucció Tècnica
Complementària ITC-BT-028 i del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, o
normatives que els substitueixin, i constarà d’enllumenat d’evacuació i d’enllumenat de
senyalització.
3.- L’enllumenat d’evacuació estarà permanentment encès mentre hi hagi públic a l’establiment.
Article 48 .- Enllumenat d’emergència.
Amb independència de la cabuda, tots els establiments de nova implantació així com els que
hagin realitzats modificacions substancials d’acord amb l’estipulat a l’article 7.6, hauran
d’instal·lar enllumenat d’emergència en els termes previstos en la ITC-BT-028 del Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió de 02.08.2002 o normativa que el substitueixi.
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Article 49 .- Enllumenat de senyalització.
1.- Tots els establiments disposaran d'
enllumenat de senyalització instal·lat sobre les portes de
sortida dels locals o a les zones on normalment hi hagi públic.
2.- L’enllumenat de senyalització estarà permanentment encès mentre hi hagi públic al local.
3.- Sota de cada llum s'
indicarà la direcció de sortida, segons senyal normalitzat per la norma
tècnica vigent.
Article 50 .- Alarmes.
1.- Els establiments de la categoria c, definits a l'
article 24, i en general, tots els que ocupin més
d'
una planta, disposaran d'
una instal·lació d'
alarma acústica que es sentirà des de totes les
dependències del local, i en especial des de:
zones de públic en general
lavabos d'
homes i dones
2.- Els botons d'
alarma es situaran en llocs fàcilment accessibles, tant per al públic com per al
personal de servei, i estaran ben senyalitzats.
G) Condicions acústiques i tèrmiques
Article 51 .- Aïllaments acústics i antivibratoris.
1.- A fi d'
evitar la transmissió del soroll i les vibracions produïdes per les diverses instal·lacions
del local, es prendran les mesures necessàries d'
aïllament acústic.
2.- Els altaveus, si n'
hi ha, estaran degudament aïllats de parets i columnes, per tal d'
impedir
qualsevol transmissió de sorolls a través de l'
estructura de l'
edifici.
3.- La instal·lació de la maquinària o els equips es farà sobre suports elàstics antivibratoris. La
connexió dels equips amb les canalitzacions es farà mitjançant dispositius antivibratoris.
4.- Les canalitzacions i conductes d'
aire condicionat circularan per llocs on no puguin produir
molèsties per soroll. S’instal·laran preferentment per conductes d'
obra enregistrables, i es
fixaran mitjançant dispositius antivibratoris.
5.- La superfície interior dels conductes de ventilació i d’aire condicionat, en cas necessari, es
revestiran amb material absorbent acústic.
6.- Per tal de travessar les parets, els conductes i canonades s’instal·laran sense encastar o
amb muntatge elàstic.
7.- No s'
admetrà la instal·lació de cap element a l'
interior de falsos sostres o dobles parets.
Tampoc no s'
admetrà la utilització d'
aquestes cambres acústiques com a "plenum" d'
impulsió o
retorn de l'
aire condicionat.
Article 52 .- Nivells màxims sonors.
Caldrà atenir-se i complir amb els nivells sonors màxims que s’estableixin a la legislació vigent
de protecció contra la contaminació acústica i a les disposicions reglamentàries i ordenança
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municipal que la desenvolupin, d’acord amb el mapa de capacitat acústica aplicable al municipi.

Article 53 .- Equips de mesura.
El mesurament es farà amb sonòmetres que permetin lectures fiables fins a un mínim de 20
dB(A), havent-se de calibrar abans i després dels amidaments.
Les mesures exteriors es faran sempre amb pantalla antivent.
Article 54 .- Medicions.
Es realitzaran en tots els casos un mínim de tres mesures de soroll, no tenint-se en compte
aquelles que comportin un increment de valor com a conseqüència de pertorbacions externes o
alienes a la font sonora que es mesura.
Article 55 .- Aïllaments tèrmics.
Per a la instal·lació de fonts de calor, es prendran les mesures necessàries per tal d'
evitar la
transmissió de calor a les finques veïnes. Es deixarà un espai lliure i ben ventilat entre l'
emissió
de calor i qualsevol paret mitgera amb altres finques. En el cas que la calor transmesa per
radiació superi en més de 2° C. la temperatura ambient de la dependència afectada, s'
aïllarà el
focus de calor amb substàncies calorífiques que impedeixin qualsevol escalfament de les
parets mitgeres.
CAPITOL VI
REGIM SANCIONADOR
Article 56 .- Tipificació i prescripció.
1.- Les infraccions a les disposicions contingudes en aquesta Ordenança poden constituir faltes
molt greus, greus o lleus.
2.- Les faltes molt greus prescriuran als dos anys, les greus al cap d'
un any i les lleus als sis
mesos de ser comeses.
3.- Qualsevol actuació de l'
Administració en relació amb les faltes interromprà la prescripció, i
s'
haurà d'
iniciar novament el còmput dels terminis fixats a l'
apartat anterior.
4.- Les infraccions que es produeixin en matèria de producció de sorolls o de nivells sonors
superiors als autoritzats i la insuficiència de l’aïllament acústic de l’establiment es regiran pel
règim sancionador establert a la legislació vigent de protecció contra la contaminació acústica i
a les disposicions reglamentàries i ordenança municipal que la desenvolupin.
Article 57 .- Faltes molt greus.
Tindran la consideració de faltes MOLT GREUS:
1) La permissió o tolerància d'
activitats il·lícites o il·legals per part dels organitzadors d'
un
espectacle o titulars d'
un establiment, especialment quan es faciliti o es promogui el consum de
drogues tòxiques i el tràfic d'
estupefaents, sens perjudici de les responsabilitats que es deriven
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d'
aquestes activitats.
2) L'
obertura d'
un local, l’exercici de l’activitat i la realització d'
espectacles sense tenir les
llicències i les autoritzacions pertinents.
3) La realització de modificacions que requereixin llicència, sense haver-la obtingut abans, i el
lliurament de certificacions tècniques inexactes o falses.

4) L'
incompliment de qualsevol norma sobre locals i instal·lacions que signifiqui un risc per a la
seguretat de les persones.
5) L'
excés d'
aforament permès, si això comporta un risc per a la seguretat de les persones.
6) L'
incompliment de les resolucions de l'
autoritat competent respecte a prohibicions i
suspensions d’activitats, i els requeriments sobre seguretat dels locals i els espectacles.
7) L'
admissió de menors en els espectacles i els establiments on aquests tinguin prohibida
l'
entrada.
8) La manca d'
atenció a persones que necessitin assistència mèdica en el mateix local, en
relació amb les exigències reglamentàries d'
equipament sanitari, d'
acord amb el tipus
d'
espectacle o d'
activitat.
9) La realització fraudulenta de publicitat sobre un espectacle determinat que distorsioni la
capacitat electiva de l'
espectador.
10) La negativa a permetre l'
accés als agents de l'
autoritat o als inspectors durant l'
exercici de
les seves funcions i a facilitar la funció d'
inspecció.
11) La realització d'
espectacles que infringeixin el que disposa la Llei 3/1988, del 4 de març, de
protecció dels animals.
12) La comissió de més de dues faltes greus en el període d'
un any.
Article 58 .- Faltes greus.
Tindran la consideració de faltes GREUS:
1) Incomplir les normes i condicions tècnico-sanitàries sobre locals i instal·lacions, que no
signifiquin un risc per a la seguretat de les persones.
2) L’excés d’aforament, sempre que no signifiqui un risc per a la seguretat de les persones.
3) El mal estat de conservació dels locals, les instal·lacions o els serveis, que produeixin
incomoditat als usuaris o minva de la higiene necessària.
4) La manca de rètols que prohibeixin l'
entrada a menors o d'
altres que exigeixi la normativa
vigent per raons de protecció dels menors, de sanitat o de seguretat, i el rètol amb indicació de
l’aforament del local.
5) La instal·lació dins els locals d'
espectacles de llocs de venda i altres activitats no
relacionades directament amb l'
espectacle, sempre que no hi hagi autorització expressa.
6) La intervenció d'
artistes, esportistes o executants menors de setze anys, llevat dels casos en
què excepcionalment s'
autoritzi, d'
acord amb la normativa vigent.
7) L'
incompliment de la normativa reglamentària sobre llibres i fulls de reclamacions.
8) L'
incompliment de la normativa reglamentària sobre venda i revenda de localitats i
abonaments.
9) L'
incompliment de la normativa reglamentària sobre el dret d'
admissió.
10) La modificació de programes sense l'
autorització preceptiva de l'
autoritat competent.
11) La suspensió de l'
espectacle anunciat prèviament sense causa que ho justifiqui o l'
alteració
injustificada del contingut.
12) L'
incompliment reiterat dels horaris d'
inici o acabament d'
un espectacle, i també
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l'
incompliment reiterat d'
horaris d'
obertura i de tancament dels establiments públics regulats en
aquesta ordenança.
13) L’incompliment de les limitacions d’horaris establertes per l’Alcaldia.
14) La venda a menors de begudes alcohòliques i/o tabac.

15) L’incompliment de les normes específiques sobre vigilància establertes en aquesta
ordenança, així com el no donar compte immediatament a la Policia Local o d'
altres cossos de
seguretat de les alteracions de l'
ordre produïdes per persones que entrin o surtin dels
establiments o que hi romanguin.
16) Qualsevol altre incompliment de disposicions essencials per al desenvolupament i la
realització d'
espectacles i activitats contingudes en les normes establertes per la Llei 10/1990,
de 15 de juny.
17) La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida per les
autoritats competents o els seus agents, per al compliment de les seves funcions, i el
subministrament d’informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error,
explícitament o implícitament.
18) La comissió de més de dues faltes lleus en el període d'
un any.
Article 59 .- Faltes lleus.
Tindrà la consideració de falta lleu qualsevol acció u omissió que impliqui infracció de les
obligacions contingudes en la present ordenança i en d’altres disposicions vigents no tipificada
en els dos articles anteriors.
Article 60 .- Sancions faltes molt greus.
1.- Les faltes molt greus poden ésser sancionades amb multa de 6.010,12 fins a 60.101,21
euros i, poden també ésser sancionades, alternativament a la sanció pecuniària o conjuntament
amb aquesta, amb el tancament provisional per un període màxim de dotze mesos.
2.- Es pot procedir al tancament definitiu d'
un local quan es produeixin de forma reiterada i
reincident faltes molt greus. El tancament definitiu comporta que, respecte al local o establiment
afectat, no es pot demanar cap llicència relacionada amb l'
activitat que s'
hi desenvolupi, durant
els divuit mesos següents.
3.- El tancament provisional comporta la prohibició d'
utilitzar el local o l'
establiment afectats,
durant el període establert, per a cap activitat relacionada amb espectacles i establiments
públics i de restauració.
Article 61 .- Sanció faltes greus.
Les faltes greus poden ésser sancionades amb multa de 601,01 fins a 6.010,12 euros i, quan
es tracti de locals o establiments, poden també ésser sancionades, alternativament a la sanció
pecuniària o, conjuntament amb aquesta, amb el tancament provisional per un període màxim
de sis mesos.
Article 62 .- Sancions faltes lleus.
Les faltes lleus poden ésser sancionades amb multa de 60,10 fins a 601,01 euros.
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Article 63 .- Graduació de les sancions.
1.- Per a la graduació de les sancions s'
han de tenir en compte.
a) Els perjudicis ocasionats.
b) La categoria del local.
c) La reiteració o la reincidència.
d) La intencionalitat.
e) El caràcter legalitzable o no de l’objecte de la infracció.
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.- Si l’infractor reparés les deficiències comprovades en un termini de 10 dies hàbils, a comptar
des de la notificació del resultat de la visita d’inspecció, aquesta circumstància disminuirà la
qualificació de la infracció en un grau. En cas que la infracció fos lleu, s’atenuarà la quantia de
la sanció pecuniària.
Article 64 .- Responsabilitat per infraccions.
1.- Són responsables solidàriament de les infraccions els qui realment organitzin o explotin les
activitats o els establiments i els que siguin titulars de la llicència corresponent.
2.- En el cas que els responsables no tinguin la titularitat patrimonial dels immobles on hi ha els
locals o els establiments als quals s'
imposa el tancament, aquests responsables han de fer-se
càrrec, d'
acord amb la legislació civil, dels danys i els perjudicis que, per aquest tancament,
puguin patir els propietaris i els titulars de drets sobre els immobles afectats.
3.- Serà també responsable, i per tant subjecte a sanció, el tècnic que lliuri certificació
d’acabament d’obres i/o instal·lacions o de manteniment de les condicions d’instal·lació,
inexacta, incompleta o falsa. La responsabilitat administrativa per aquesta infracció serà
independent de la responsabilitat civil, penal o d’altre ordre que, si s’escau, pugui exigir-se a
l’interessat.
Article 65 .- Procediment sancionador.
1. És aplicable a les sancions establertes per aquesta Ordenança el procediment
sancionador regulat amb caràcter general per la normativa vigent16. A aquests efectes es
tindran presents les denuncies presentades pels veïns i verificades per la policia
Particularment, s'
haurà de notificar immediatament a la persona imputada la iniciació de
qualsevol procediment sancionador sobre matèria regulada en l'
Ordenança.
Quan la Policia Local o els serveis tècnics municipals constatin (d’ofici, o per denúncies
veïnals verificades) que un establiment infringeix la normativa sobre horaris d'
obertura i
tancament, formularan una denúncia per escrit (indicant l'
hora en què el local es troba obert i
les circumstàncies bàsiques de fet concurrents) que es posarà en coneixement
immediatament del titular del local o dels seus representants, mitjançant el lliurament d’una
còpia. El titular o els seus representants podran fer constar les manifestacions o
observacions que estimin adients.
Quan la Policia o els serveis tècnics municipals realitzin, per iniciativa pròpia, per ordre de
superior o per denúncia d’algun interessat, proves de medició del nivell sonor procedent de
16

Actualment, Decret 278/1993, de 9 de novembre.
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l'
establiment, mitjançant aparells sonòmetres homologats, igualment faran constar les dades
i les circumstàncies de la medició mitjançant acta. Es lliurarà una còpia de l'
acta al titular del
local o als seus representants immediatament després de finalitzades les diligències de
medició, i els interessats podran també formular les manifestacions o observacions que
desitgin fer constar.
La negativa del titular del local o dels seus representants a acceptar la còpia de l’acta, es
farà constar a la mateixa pels agents de la Policia Local o serveis tècnics operatius tot
especificant les circumstàncies de l’intent de notificació; la notificació s’entendrà efectuada.
2.- En el cas de les sancions lleus, la notificació d'
inici de l'
expedient inclou els càrrecs que
s'
imputen i la sanció que aquests poden comportar. Els interessats poden proposar les proves i
simultàniament poden al·legar el que creguin convenient en llur defensa.
3.- Són competents per a la resolució dels expedients sancionadors, els òrgans previstos a
la Llei 10/1990, de 15 de juny, o normativa que la desenvolupi, modifiqui o substitueixi.
4.- L'
Ajuntament i l'
Administració de la Generalitat s'
han d'
informar recíprocament dels
expedients incoats per a evitar-ne la duplicitat.
Article 66 .- Publicitat de les sancions.
Per raons d'
exemplaritat, l'
alcalde o l'
autoritat que imposi sancions per faltes molt greus i greus,
pot acordar la publicació d'
aquestes sancions i el nom dels autors de la infracció al Diari Oficial
de la Generalitat i en els mitjans de comunicació que es considerin adients17.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única.- Amb motiu de la celebració de festes majors, revetlles, o altres manifestacions populars
o cíviques, es podran dictar per part de l’Alcaldia, disposicions especials o complementàries, de
caire excepcional, adients a la festivitat o als actes específics que es celebrin.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.Es permet el manteniment dels usos degudament autoritzats abans de l'
entrada en vigor
d’aquesta Ordenança, encara que queden sotmesos als preceptes d'
aquesta que siguin de
caràcter funcional, així com al règim sancionador establert en tot allò que els hi sigui aplicable.
Segona.Tots els establiments regulats en aquesta Ordenança seran classificats d’acord amb el sistema
de classificació que preveuen els articles 3 i 24. Els titulars de les llicències vigents hauran de
sol·licitar la classificació corresponent dins del termini màxim d’UN ANY a partir de l’entrada en
vigor de l’Ordenança. La resolució sobre classificació establirà també l’aforament o cabuda
màxima de l’establiment, d’acord amb allò que preveu l’article 17 de l’Ordenança. Transcorregut
aquest termini sense fer-se la sol·licitud, l’Ajuntament practicarà d’ofici la classificació que
correspongui.
Tercera.1.- Tots els establiments regulats en aquesta Ordenança, amb independència de la seva classe
i de la data de la seva obertura, s’hauran d’ajustar a les condicions d’aïllament acústic que s’hi
determinen, en funció de la seva classificació, dins els terminis previstos per al procés
d’adequació a la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració
ambiental (LIIA), i dins la seva tramitació. Aquelles activitats que a l’entrada en vigor de la
present ordenança ja s’hagin adequat a la LIIA, s’hauran d’ajustar a les condicions d’aïllament
acústic, si s’escau, dins del termini màxim de CINC ANYS a partir de la seva entrada en vigor.
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Article 34 de la Llei 10/1990, de 15 de juny.
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L’incompliment d’aquesta obligació podrà determinar la revocació de la llicència, sense
indemnització de cap mena, o bé el canvi en la classificació del local.

2.- No obstant això, l’ajustament a les condicions d’aïllament acústics que s’hi determinen haurà
de ser immediata si com a resultat de les inspeccions municipals corresponents es constatés
que s’està produint un incompliment en matèria de soroll, sens perjudici de les restants accions
administratives que siguin procedents.
Cas d’incompliment del previst en aquesta disposició transitòria per part de les activitats
musicals, l’Ajuntament obligaria als titulars d’aquests tipus d’activitats a instal·lar un aparell
limitador del so que serà precintat per tal d’evitar l’incompliment, sens perjudici de la resta
d’actuacions administratives que siguin procedents.
3.- Pel que fa a aquelles activitats que no perjudiquin els interessos i drets de tercers, però que
es trobin en condicions referents a l’aïllament acústic d’impossible o molt difícil compliment
tenint en compte les circumstàncies estructurals i/o constructives dels locals, hauran d’acreditar
aquestes circumstàncies mitjançant un document signat per tècnic competent i visat pel Col·legi
Oficial on es justificarà amb tota mena de detall aquesta impossibilitat o dificultat manifesta, així
com les solucions o sistemes alternatius degudament justificats, tècnicament i documentalment.
En aquests supòsits, els serveis tècnics municipals valoraran la necessitat i la validesa tècnica
de les diferents solucions presentades.
Quarta.1.- Quan s'
hagi d'
autoritzar o de constatar el traspàs o canvi de titularitat d'
un establiment
subjecte a aquesta Ordenança, i que gaudeixi de llicència d'
obertura atorgada amb anterioritat
a la seva entrada en vigor, es girarà una visita d'
inspecció com a conseqüència de la qual es
determinaran les mesures d'
adaptació a la normativa vigent que s'
hagin de portar a terme a
l'
establiment.
2.- En el supòsit previst a l'
apartat anterior, i també en el cas que s'
observessin deficiències
d'
ordre acústic, podrà ordenar-se l'
execució d'
un projecte d'
aïllament acústic complet i/o limitar
els horaris màxims de tancament de l'
establiment en els termes previstos en l’art. 22 d'
aquesta
Ordenança, sempre que no hagin transcorregut els terminis màxims establerts per a fer
l’adaptació de l’aïllament acústic d’acord amb la disposició transitòria tercera.
Cinquena.1.- Qualsevol establiment de restauració o d’altre índole amb fonts acústiques musicals que
produeixin un nivell sonor interior superior a 65 dB(A), i sempre que aquesta circumstància
hagi estat comprovada tècnicament, haurà de sol·licitar i d’obtenir llicència municipal específica
com establiment del tipus 1, o bé fer cessar immediatament la utilització de les fonts acústiques
musicals.
2.- Si el titular de la llicència opta en aquest cas per demanar-ne una altra com a establiment
del tipus 1, podrà no obstant l'
Ajuntament ordenar mentre es tramita la nova llicència el precinte
total dels equips musicals i d'
altres fonts acústiques similars existents en el local, així com la
possibilitat de limitació d’horari.
3.- Si el titular de la llicència opta per cessar en la utilització de les fonts acústiques musicals, o
bé no sol·licita la llicència com a un establiment musical del regulats per la present Ordenança
dins del termini que se li concedeixi, podrà igualment l'
Ajuntament procedir al precinte
d'
aquestes fonts o bé, cas de reiterar l’incompliment, adoptar les mesures necessàries i/o
convenients, com per exemple la limitació de l’horari de l’activitat o el tancament cautelar del
local i/o la suspensió de l’activitat, als efectes de garantir el respecte a la normativa vigent,
sense que aquestes mesures tinguin la naturalesa de sancions, i sens perjudici que aquest
incompliment doni lloc a resoldre i deixar sense efecte la llicència concedida, d’acord amb
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l’establert a l’article 4 punt 4 d’aquesta Ordenança, la qual cosa comportarà la necessitat de
sol·licitar i obtenir una nova llicència per al desenvolupament de l’activitat.

4.- Allò que disposa l'
apartat anterior s'
entén sens perjudici de la incoació, si procedeix,
d'
expedient sancionador pel fet d'
haver superat els nivells sonors màxims admissibles, o per
altres possibles motius d’infracció.
Sisena.L’adaptació de tots els locals a la normativa vigent en matèria de promoció de l’accessibilitat i
de supressió de barreres arquitectòniques es farà seguint la normativa sectorial corresponent.
Setena.1.- Tots els establiments contemplats en aquesta Ordenança, independentment de la data de la
seva obertura, hauran d’ajustar-se a les condicions tècniques que s’hi determinen, i
especialment a les condicions que estableix el capítol V (àrees per a magatzem, accessibilitat,
ventilació i calefacció, serveis higiènics, condicions higiènico-sanitàries, extracció de fums,
protecció contra incendis, instal·lacions elèctriques, senyalitzacions i alarmes, etc.).
2.- Aquesta adaptació o ajustament haurà de tenir lloc dins els terminis previstos per al
procés d’adequació a la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’Administració ambiental (LIIA), i dins la seva tramitació. Aquelles activitats que a l’entrada en
vigor de la present ordenança ja s’hagin adequat a la LIIA, s’hauran d’ajustar a aquestes
condicions tècniques, si s’escau, dins del termini màxim de CINC ANYS a partir de la seva
entrada en vigor. L’incompliment d’aquesta obligació podrà determinar la revocació de la
llicència, sense indemnització de cap mena, o bé el canvi en la classificació del local.
3.- No obstant això, l’adaptació o ajustament a aquestes condicions tècniques haurà de ser
immediata si com a resultat de les inspeccions municipals corresponents es constatés que
s’està produint un incompliment de la llicència concedida o de la normativa que l’empara, sens
perjudici de les restants accions administratives que siguin procedents.
4.- Pel que fa a aquelles activitats que no perjudiquin els interessos i drets de tercers, però que
es trobin amb condicions tècniques d’impossible o molt difícil compliment tenint en compte les
circumstàncies estructurals i/o constructives dels locals, hauran d’acreditar aquestes
circumstàncies mitjançant un document signat per tècnic competent i visat pel Col·legi Oficial on
es justificarà amb tota mena de detall aquesta impossibilitat o dificultat manifesta, així com les
solucions o sistemes alternatius degudament justificats, tècnicament i documentalment. En
aquests supòsits, els serveis tècnics municipals valoraran la necessitat i la validesa tècnica de
les diferents solucions presentades.
Vuitena.L'
obligació de comptar amb el servei de vigilància establert a l'
article 18 serà exigida a tots els
establiments amb independència de que hagin obert al públic amb anterioritat o amb
posterioritat a l'
entrada en vigor d'
aquesta Ordenança.
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Novena.Mentre no entrin en vigor l’ordenança municipal sobre el soroll i les vibracions i el mapa de
capacitat acústica que desenvolupin la Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, els supòsits relatius a l’aïllament acústic dels establiments musicals i de
restauració (articles 11 i 14) i als nivells màxims sonors (article 52) es continuaran regint,
transitòriament, pels articles 12.2 i 22.2 de l’ordenança dels establiments de concurrència
pública, i per la vigent ordenança sobre el control de la contaminació del medi urbà per causa
dels sorolls, respectivament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resten derogades les normes i preceptes de la vigent ordenança municipal dels establiments
de concurrència pública que esdevinguin incompatibles o contradictoris amb la present
ordenança. Les restants normes i preceptes de l’esmentada ordenança continuen vigents i
plenament aplicables.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils
des de la publicació completa del seu text en el Butlletí oficial de la província.

Vilanova i la Geltrú, 8 d’octubre de 2008
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