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Disposicions generals 

Art. 1. ~ m b i t  d'aplicació 

La present Normativa és d'aplicació als establiments de 
concurrbncia pública que desenvolupin activitats cultu- 
rals, jocs d'atzar, d'hostaleria, esportives, d'exhibició, 
d'ambientació musical i espectacles, i similars. 

Art. 2. Classificació dels establiments 

1. Als efectes del que disposa aquesta Normativa, les 
activitats objecte del seu Bmbit d'aplicació es classifi- 
quen de la manera següent: 

Classe A. Establiments culturals. 

Classe B. Establiments de jocs d'atzar. 

Classe C.1. Establiments de bar. 

Classe C.2. Establiments de restauració mixta me- 
nor. 

Classe C.3. Establiments de restauració mixta. 

Classe D. 1. Establiments esportius en espais des- 
coberts destinats exclusivament a la practica de l'esport. 

Classe D.2. Establiments esportius en espais co- 
berts, destinats exclusivament a la practica de l'es- 
E 

coberts que compatibilitzen la practica ae l'esport a m ~  
la seva exhibició. 



Classe D.4. Establiments esportius en espais co- 
berts, que compatibilitzen la prictica de I'esport amb la 
seva exhibició. 

Classe E. 1. Establiments d'exhibició en espais des- 
coberts. 

Classe E.2. Establiments d'exhibició en espais co- 
berts. 

Classe F. Establiments d'ambientació musical i10 
espectacles. 

2. Aquesta classificació correspon a una ordenació 
alfabbtica dels tipus d'establiments, d'acord amb 
l'index progressiu de perillositat i molbstia que 
comporta l'activitat que s'hi exerceix, considerats 
com els més innocus els establiments classificats 
amb la lletra A. 

Art. 3. Llicbncia d'instal.laci6 

1. Tots els establiments objecte de l'imbit d'aplicació 
d'aquesta Normativa es troben subjectes a I'obtenció 
prbvia de la llicbncia municipal d'instal.laci6 per 
poder exercir I'activitat, amb les especificitats que es 
determinen en aquesta Normativa per a cada classe 
d'establiment. 

2. La llicbncia municipal d'instal.laci6 hauri de 
sol.licitar-se mitjanqant una instincia que s'acom- 
panyari de la documentació prevista en l'art. 28 de 
les Ordenances metropolitanes d'edificació, sense 
perjudici de la documentació complementhria que 
aquesta Normativa exigeix en determinats tipus d'es- 
tabliments. 

La documentació tbcnica s'aportarh per quintuplicat; 
també els establiments de les classes A i C ho faran per 
quintuplicat. 

3. Una vegada instaklada l'activitat, aquesta no podrj 
iniciar el seu funcionament mentre 1'Ajuntament no 
hagi efectuat la visita de comprovació i concedeixi 
l'autorització d'obertura i funcionament que determi- 
nen l'art. 40 del "Reglament general de policia d'espec- 
tacles i activitats recreatives i l'art. 53 de les Ordenances 
metropolitanes d'edificació. 

Art. 4. Condicions generals d'instal.laciÓ 

1. Tots els establiments objecte de l'imbit d'aplicació 
d'aques ta Normativa hauran de complir les condicions 
d'instal.laci6 previstes en la **Norma BBsica d'Edifi- 
caci6 NBE CPI-82, o en la que en el seu moment la 
substitueixi, en el "Reglament general de policia d'es- 
pectacles i activitats recreatives, en l'ordenanqa sobre 
normes constructives per a la prevenció d'incendis, i en 
les altres normes concordants que hi siguin d'aplicació. 

2. En el desplegament de la normativa establerta en el 
"Reglament general de policia d'espectacles i activitats 
recreatives, s'estableixen per a cada classe d'establi- 
ments unes determinades condicions mínimes de pre- 
venció, protecció i extinció d'incendis que es recullen 
en 1'Annex Ii d'aquesta Ordenanqa. 

* Derogat en all6 que no s'ajusta a la Llei 10190 de 15-6 sobre Policia 
de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics 
(DOG 22-6-90). 
** Substitu'ida per la "NBE - CPI: Condicions de protecció contra 
incendis en els edificis" (BOE 8-3-91). 



Regulació detallada dels establiments 

Secció primera. Dels establiments culturals (A) 

Art. 5. Definició dels establiments culturals 

Tenen la consideració d'establiments culturals aquells 
imbits destinats exclusivament a sales d'art, exposi- 
cions, conferkncies, congressos i similars. 

Art. 6. Condicions espe&iques d'instal.laci6 

Sense perjudici del que estableix l'art. 4 d'aquesta Nor- 
mativa, els establiments culturals de dimensions supe- 
riors a 500 metres quadrats de superfície d'utilització 
pel públic, hauran de sotmetre's a les condicions d'en- 
llumenat, calefacció, ventilació, mesures contra incen- 
dis i autoprotecció, establertes en el capítol primer del 
títol I del *Reglament general de policia d'espectacles 
i activitats recreatives en vigor. 

Secció segona. Dels establiments de jocs d'atzar (B)  

Art. 7. Definició dels establiments de jocs d'atzar 

Tenen la consideració d'establiments de jocs d'atzar 
aquells imbits destinats a activitats de joc, tals com 
casinos, bingos, salons recreatius i, en general, qualse- 

* Derogat en allb que no s'ajusta a.la llei 10190 de 15-6 sobre Policia 
de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics 
(DOG 22-6-90). 

vol establiment que tingui instal.lades més de tres mi- 
quines recreatives o d'atzar. 

Art. 8. Condicions específiques d'instal.laci6 

1. Sense perjudici del que estableix l'art. 4 d'aquesta 
Normativa, els establiments de jocs d'atzar hauran de 
sotmetre's a les disposicions legals que els siguin d'apli- 
caci6 en funció del tipus específic d'activitat que desen- 
volupin. 

2. Els bingos i casinos hauran de complir el mateix que 
es determina per als establiments de classe F al'art. 21.2 
quant a l'aillament acústic. 

Art. 9. Condicions d'emplaqament 

1. Es prohibeix la nova instal.laci6 d'establiments de 
jocs d'atzar en els soterranis d'edificis entre mitgeres, 
llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant 
d'algun carrer, de manera que no s'hagi de salvar cap 
desnivell en sentit ascendent o descendent entre la sala 
i el carrer. 

2. Es prohibeix la nova instal.laci6 d'establiments de 
jocs d'atzar en contigüitat amb habitatges. 

3. Es prohibeix la nova instal.laci6 d'establiments de 
jocs d'atzar a menys de 100 metres de recintes o edificis 
institucionals, sanitaris, docents o religiosos. 

4. Es prohibeix la nova instal.lació d'establiments de 
jocs d'atzar a menys de 100 metres de distincia d'altres 
d'existents i degudament autoritzats. 



Secció tercera. Dels establiments d'hostaleria 

Art. 10. Definició dels establiments de restauració 

* 1. Tenen la consideració d'establiments de restauració, 
aquells h b i t s  on es desenvolupa I'activitat d'elaborar i 
vendre begudes i productes alimentaris per al seu consum 
directe dins els 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 es classifiquen en tres 
categories que són les següents: 

a)  Establiments de restauració-begudes (classe 
C.1), dins els quals es consumeixen majorithiament 
begudes, complementades eventualment amb el con- 
sum d'aliments freds (entrepans, pastes, tapes, etc.), en 
els quals queda prohibida la instal.laci6 de qualsevol 
tipus de maquinhia destinada a confeccionar aliments 
cuinats, tals com planxes o fogons. 

b)  Establiments de restauració mixta menor (classe 
C.2), dins els quals es permet la instal.laci6 de petites 
cuines o forns, ambdós alimentats només amb energia 
elkctrica, que no superin en conjunt els 2.000 W, exclo- 
sos del cbmput els forns de microones o aparells el&- 
trics que compleixin funcions anhlogues, i on es 
prohibeix expressament la instal.laci6 de fregidores. 

c)  Establiments de restauració mixta (classe C.3), 
dins els quals s'autoritza la instal.lació de forns o cuines 
de tot tipus, amb les instal~lacions d'extracció de fums i les 
condicions de seguretat prescrites en la normativa vigent. 

* Modificat segons acord del C.P. de 28-9-90. 

Art. il. Condhons especifiques d'instal~lació 

Sense ~eriudici del aue estableix l'art. 4 d'aauesta Nor- 
mativa, tots els establiments de restauraclo que tinguin 
una superfície d'utilització pel públic su~erior a 500 
metres quadrats hauran de sotmetre's a les condicions 
d'enllumenat, calefacció, ventilació, mesures contra in- 
cendis I autoprotecclo, establertes en el capitol prlmer 
del títol I del *Keglament general de polic~a d'especta- 
cles i activitats recreatives en vigor. 

Art. 12. Condicions d'emplacament 

Es prohibeix la nova instal.lació d'establiments d'hos- 
taleria en soterranis d'edificis entre mitgeres, llevat que 
tinguin accés propi i independent a la via pública a 
través d'un espai de dimensions no inferiors a 10 metres 
quadrats, i d'una amplada mínima d71'80 metres, ex- 
cloent-hi la superfície destinada a escala, ull d'escala i 
ascensors. 

Art. 13. Alteració de la categoria per causa de 
l'hora de tancament 

Els establiments d'hostaleria de les classe C.l i C.2 que 
obtinguin permís governatiu per continuar oberts des- 
prés de les 24 hores, hauran de complir les condicions 
d'instal.laci6 dels establiments de la classe C.3, i també 
les disposicions específiques que aquesta Normativa 
exigeix a aquest darrer tipus d'establiments. 

* Derogat en allb que no s'ajusta a laLlei 10190 de 15-6, sobre Policia 
de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics 
(DOG 22-6-90). 



Secció quarta. Dels establiments esportius (D) 

Art. 14.1. Tenen la consideració d'establiments 
esportius aquells arnbits destinats a la practica de l'es- 
port i a la se7 

2. Els establi 
categories ~ L U  

a) Establiments esportius en espais descoberts, 
destinats exclusivament a la practica de l'esport (classe 
D. I), tals com camps d'esports, pistes de tennis, velb- 
droms, hipbdroms, camps de tir, frontons, pistes d'atle- 
tisme, piscines, etc. 

b) Establiments esportius en espais coberts, desti- 
nats exclusivament a la practica de I'esport (classe D.2), 
tals com polisportius coberts, boleres, gimnasos, camps 
d'esport coberts, pistes de patinatge, pistes d'esquaix, 
etc. 

c) Establiments esportius en espais descoberts que 
compatibilitzen la practica de l'esport amb la seva ex- 
hibició (classe D.3), tals com camps d'esports, pistes de 
tennis, velbdroms, hipbdroms, camps de tir, frontons, 
pistes d'atletisme, piscines, etc. 

d)  Establiments esportius en espais coberts que 
compatibilitzen la prjctica de l'esport amb la seva ex- 
hibició (classe D.4), tals com polisportius coberts, bo- 
leres, pistes de patinatge, locals de boxa o lluita, etc. 

Art. 15. Condicions específiques d7instal.laciÓ 

Sense perjudici del que estableix l'art. 4 d'aquesta Nor- 
mativa, els establiments esportius hauran de sotmetre's 

a les disposicions del capítol segon del títol I del *Re- 
glament general de policia d'espectacles i activitats 
recreatives en vigor. 

Art. 16. Anul.lat per Senthcia del Tribunal Su- 
prem de 25-5-93. 

Secció cinquena. Dels establiments d'exhibició (E)  

Art. 17. Definició dels establiments d'exhibició 

Tenen la consideració d'establiments d'exhibició 
aquells Bmbits on es desenvolupin activitats públiques 
d'exhibició, a les quals el públic assisteix ocupant per- 
manentment una butaca o localitat ordenada en fileres i 
passadissos. 

Els establiments d'exhibició es classifiquen en dues 
categories que són: 

a) Establiments d'exhibició en espais descoberts, tals 
com cinemes a l'aire lliure, teatres a l'aire lliure, con- 
certs a l'aire lliure i similars (classe E.l). 

b) Establiments d'exhibició en espais coberts (classe 
E.2), tals com cinemes, teatres, sales de concerts, circs, 
varietats, sales de vídeo, imatge i similars. 

Art. 18. Condicions específiques d'instal.laci6 

Sense perjudici del que estableix l'art. 4 d'aquesta 
Normativa, els establiments d'exhibició hauran de sot- 

*Derogat en allb que no s'ajusta a la llei 10190 de 15-6, sobre Policia 
de I'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics 
(DOG 22-6-90). 



metre's a les condicions específiques d'instal.laci6 se- 
güents: 

a) Els establiments de classe E.l, a les disposicions del 
capitol segon del títol I del "Reglament general de 
policia d'espectacles i activitats recreatives en vigor. 

b) Els establiments de classe E.2, a les disuosicions del 
capítol primer del títol I del mateix Reglament. 

Art. 19. Condicions d'emplagament 

Es prohibeix la nova instal.laci6 d'establiments d'exhi- 
bició les sales dels quals es trobin en contigüitat amb 
habitatges. 

Secció sisena. Dels establiments d'ambientació 
musical i/o d'espectacles (F)  

Art. 20. Definició dels establiments d' ambientació 
musical i10 d'espectacles 

Tenen la consideració d'establiments d'ambientació 
musical i10 d'espectacles aquells h b i t s  on el nivell 
sonor per causa del so que es produeix en el seu interior 
superi els * 70 db (A) calculats a l'interior de l'establi- 
ment, tals com discoteques, sales de festes, cafes-con- 
certs, bars musicals, etc. 

*Derogat en allb que no s'ajusta ala Llei 10190 de 15-6, sobre Policia 
de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics 
(DOG 22-6-90). 
* Modificat segons acord del C.P. de 28-9-90. 

Art. 21. Condicions específiques d'instal.laci6 

1. Sense perjudici del que estableix l'art. 4 d'aquesta 
Normativa, els establiments de classe F hauran de sot- 
metre's a les disposicions del capítol primer del titol I 
del ""Reglament general de policia d'espectacles i ac- 
tivitats recreatives en vigor. 

2. Tots els establiments de classe F hauran d'insonorit- 
zar els locals on insta1.h l'activitat i, a tal efecte, en el 
moment de sol.licitar la Ilicbncia municipal d'instal.la- 
ció, presentaran un estudi justificatiu de l'aillament 
acústic del local, partint del nivell sonor previst per a la 
instal.laci6, que no se suposar2 mai inferior a 90 db (A), 
de tal manera que no s'ultrapassin els nivells sonors i de 
vibracions mixims admesos a les taules I i I1 de 1'Annex 
II de l'ordenanga municipal de control de la contami- 
nació per agents físics. 

L'estudi s'efectur2 globalment per al nivell ponderat a 
l'escala A i, específicament, en les freqübncies de 63 i 
125 Hz. 

Art. 22. Condicions d'emplagament 

1. Es prohibeix l'obertura de nous establiments d'am- 
bientació musical i10 d'espectacles en els soterranis 
d'edificis entre mitgeres, llevat que tinguin accés direc- 
te i horitzontal a la rasant d'algun carrer, de manera que 
no s'hagi de salvar cap desnivell en sentit ascendent o 
descendent entre la sala i el carrer. 

**Derogat en all6 que no s'ajusta alaLlei 10190 de 15-6, sobre Policia 
de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics 
(DOG 22-6-90). 



2. Es prohibeix I'obertura de nous establiments d'am- 
bientació musical i10 d'espectacles en contigüitat amb 
habitatges. 

3. Es prohibeix I'obertura de nous establiments d'am- 
bientació musical i/o d'espectacles en edificis o recintes 
sanitaris o docents. 

Disposicions comunes a tots els establiments 

Art. 23. Suprimit per acord del C.P. de 28-9-1990 en 
execució de les sentbncies del TSJC de 9 de maig de 1990. 

*Art. 24. Manteniment de les condicions d'instal- 
laci6 

1. Tots els establiments de les classes B, E i F hauran 
d'acreditar, cada quatre anys, el manteniment de les 
condicions d'instal.lació de 1' activitat, i ho comunicaran 
expressament a 17Ajuntament, mitjan~ant insthcia dos 
mesos abans de transcórrer cada període quadriennal. 

2. La insthncia s'acompanyarh d'una declaració jurada 
del titular de la Ilickncia en la qual es faci constar que 
no s'han introdu'it modificacions en l'establiment des de 
la concessió de la llicbncia o la darrera revisió, si escau. 
Així mateix, s'acompanyarh d'una certificació, signada 
per un facultatiu competent i visada pel corresponent 
col.legi professional, que acrediti el correcte funciona- 
ment de l'activitat i de les condicions d'insta1,lació. 

* Modificat segons acord del C.P. de 28-9-90. 

3. La totalitat dels establiments compresos dins l'hmbit 
d'aquesta Ordenan~a hauran d'estar en tot moment en 
possessió dels certificats de revisió de les seves instal- 
lacions tkcniques (elbctriques, de gas, de calefacció, de 
condicionament d'aire, frigorífiques, de protecció, pre- 
venció i extinció d'incendis i altres exigibles d'acord 
amb la legislació vigent) en el termini de validesa vi- 
gent, les quals hauran de ser exhibides a petició dels 
inspectors municipals. 

4. La inspecció que 1'Ajuntarnent realitzi en ocasió de 
l'esmentada comunicació quadriennal no serh incompa- 
tible amb les inspeccions que, d'ofici o a insthncia de 
part interessada, pot realitzar en qualsevol moment. 

Art. 25. Mesures de col~laboració cívica 

1. En tots els establiments amb aforament superior a 100 
persones, excepte els de les classes A, C. 1, C.2, D i E, és 
obligatori disposar com a ml'nim &una persona en- 
carregada de vetllar a l'interior i a l'exterior de l'establi- 
ment, d'acord amb el que assenyala el paragraf següent. 

La responsabilitat administrativa que es pugui derivar 
de les alteracions de l'ordre públic produ'iides per perso- 
nes que entrin a l'establiment o en surtin, recaurh sobre 
el titular de la llicbncia municipal, sempre que no hagi 
adoptat en cada supbsit les mesures establertes en el 
present article. 

"2. Sense perjudici de les competkncies que la Llei 2/86 
assenyala a les diferents forces i cossos de seguretat, 
l'esmentat servei ser; responsable d'advertir el públic 

* Modificat segons acord del C.P. de 29- 1 1-91. 



dels possibles incompliments dels seus deures cívics, 
tals com la producció de sorolls, l'obstrucció de les 
sortides d7emerg&ncia *i del transit de vehicles i altres 
de similars. En el cas que les seves advertkncies no 
siguin ateses s'haurh d'avisar immediatament les forces 
i cossos de seguretat als efectes adients. 

3. L'obligació establerta en els paragrafs anteriors sera 
exigida a tots els establiments de les classes B i F, sigui 
quin sigui el seu aforament o capacitat. 

4. Els establiments que, d'acord amb el que s'estableix 
en els paragrafs anteriors, hagin de disposar de servei 
de vigilancia i que tinguin més d'un accés ordinari, 
hauran de disposar de tantes persones de vigilancia com 
accessos oberts, en el cas que aquests es trobin a una 
distancia superior a 20 metres un de l'altre, dins la 
mateixa faqana i en el cas que estiguin situats en dife- 
rents faqanes de l'edifici, sigui quina sigui la distancia 
entre ells. 

5.1. i 5.2. Declarats nuls per sentbncia del Tribunal 
Suprem de 25-5-93. 

Art. 26. Activitats múltiples 

Quan un establiment desenvolupi activitats englobades 
en tipus diferents segons la classificació establerta en 
l'art. 2 d'aquesta Normativa, li seran d'aplicació les 
condicions i limitacions de la que suposi més perillositat 
i molbstia, d'acord amb el criteri que allí es determina. 

* Declarat nul l'incis "i del trinsit de vehicles" per sentkncia del 
Tribunal Suprem de 25-5-93. 

Art. 27. Contigüitat amb habitatges 

1. Als efectes del que disposa aquesta Normativa, es 
considera que hi ha contigüitat amb un habitatge quan 
l'establiment limita per les parets laterals, pel sostre o 
pel paviment amb un habitatge. 

2. Cap de les activitats incloses en 1'8mbit d'aquesta 
Ordenanqa no podra tenir accés des d'espais comuns o 
privatius vinculats a 1'6s d'habitatges. 

Art. 28. Disthcia entre establiments 

Als efectes del que disposa aquesta Ordenan~a, la dis- 
tancia entre els recintes o edificis a respectar i els 
establiments, o la distancia entre els establiments, es 
calculara entre els punts més prbxims del local des del 
qual s'hagi de comptar i del local que es pretengui 
instal.lar, sobre la projecció horitzontal, de l'itinerari 
utilitzable pel públic, amb independbncia dels obstacles 
urbans i de regulació del transit que s'hi interposin. 

Art. 29. Suprimit per acord del CP de 28 de setem- 
bre de 1990 en execució de sentbncies del TSJC de 9 i 
30 maig 1990. 

R&im sancionador 

Art. 30. Efectes de l'incompliment de la Normativa 

L'incompliment de la Normativa vigent en matbria 
d'establiments de concurr&ncia pública comportara la 
sanció de la infracció comesa. 



Les infraccions seran qualificades com a molt greus, 
greus i lleus. 

*Art. 31. Infraccions molt greus 

Constituiran infraccions molt greus les següents: 

a) La permissió o tolerhncia d'activitats i1,lícites 
i10 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 tbxiques i el trafic 
d'estupefaents, sense perjudici de les responsabilitats 
que es deriven d'aquestes activitats. , 

b) L'obertura d'un local i la realització d'especta- 
cles sense tenir les llickncies i les autoritzacions perti- 
nents. 

c) La realització de modificacions que rcquereixin 
llickncia, sense haver-la obtinguda abans. 

d) L'incompliment de qualsevol norma sobre lo- 
cals i instal.lacions que signifiqui un risc per a la segu- 
retat de les persones. 

e) L'excés d'aforament permks, si aixb comporta 
un risc per a la seguretat de les persones. 

f) L'incompliment de les resolucions de l'autoritat 
competent respecte a prohibicions i suspensions d'es- 
pectacles i els requeriments sobre seguretat dels locals 
i els espectacles. 

g) L'admissió de menors en els espectacles i els 
establiments on aquests tinguin prohibida l'entrada. 

h) La manca d'atenció a persones que necessitin 
assistkncia mbdica en el mateix local, en relació amb les 
exigkncies reglamentaries d'equipament sanitari, 
d'acord amb el tipus d'espectacle o d'activitat. 

i) La realització fraudulenta de publicitat sobre un 
espectacle determinat que distorsioni la capacitat elec- 
tiva de l'espectador. 

j) La negativa a permetre l'accés als agents de 
l'autoritat durant l'exercici de les seves funcions i a 
facilitar la funció d'inspecció. 

k) La realització d'espectacles que infringeixin el 
que disposa la Llei 311988, de 4 de mar$, de Protecció 
dels animals. 

1) L'incompliment de les normes específiques so- 
bre vigilhncia establertes per la Generalitat, d'acord 
amb el que estableix l'art. 14.4 d'aquesta Llei. 

*Art. 32. Infraccions greus 

Constituiran infraccions greus: 

a) L'incompliment de les normes sobre locals i 
instal.lacions que no signifiqui un risc per a la seguretat 
de les persones. 

b) L'excés d'aforament sempre que no signifiqui 
un risc per a la seguretat de les persones. 

c) El mal estat de conservació dels locals, les 
instal.lacions o els serveis que produeixi incomoditat als 
usuaris o minva de la higiene necesshia. 

* Modificat segons acord del C.P. de 28-9-90. * Modificat segons acord del C.P. de 28-9-90 



d) La manca de rktols que prohibeixin l'entrada a 
menors o d'altres que exigeixi la normativa vigent per 
raons de protecció dels menors, sanitat o seguretat. 

e) La instal.lació dins els locals d'espectacles de 
llocs de venda i altres activitats no relacionades direc- 
tament amb l'espectacle, sempre que no hi hagi autorit- 
zació expressa. 

Q La intervenció d'artistes, esportistes o executants 
menors de setze anys, llevat dels casos en qui: excepcio- 
nalment s'autoritzi, d'acord amb la normativa vigent. 

g) L'incompliment de la normativa reglamentiria 
sobre llibres i fulls de reclamacions. 

h) L'incompliment de la normativa reglamentiria 
sobre venda i revenda de localitats i abonaments. 

i) L'incompliment de la normativa reglamenthria 
sobre el dret d'admissió. 

j) La modificació de programes sense l'autoritza- 
ció preceptiva de l'autoritat competent. 

k) La suspensió de l'espectacle anunciat prkvia- 
ment sense causa que ho justifiqui o l'alteració injusti- 
ficada del contingut. 

1) L'incompliment reiterat dels horaris d'inici o 
acabament d'un espectacle i també l'incompliment rei- 
terat d'horaris Cobertura i de tancament dels establi- 
ments públics. 

m) La producció de sorolls, inclosos els produ'its 
pel públic en sortir del local, i d'altres molksties quan 
siguin causades per l'incompliment de mesures regla- 
menthries. 

n) Qualsevol altre incompliment de disposicions 
essencials per al desenvolupament i la realització d'es- 
pectacles i activitats contingudes en les normes establer- 
tes per l'art. 14.3 de la Llei 1011990, sobre Policia de 
l'Espectacle, les activitats recreatives i els establiments 
públics. 

*Art. 33. Infraccions lleus 

Constituiran infraccions lleus les següents: 
a) La insuficikncia del servei de vigilhncja establert 

en l'art. 25 d'aquesta Ordenan~a. 
b) Qualsevol altra acció o omissió que impliqui 

infracció de les disposicions vigents no tipificada en els 
art. 3 1 i 32 anteriors. 

**c) La insuficikncia del servei de vigilhncia i 
d'aparcament dels vehicles dels clients. 

Art. 34. Altres infraccions 

Constituir2 també infracció qualificada segons el resul- 
tat que comporti i el grau en qub es produeixi: 

a) La negativa o resistkncia a la labor inspectora i 
de vigilhncia de l'Administraci6. 

b) La negativa o resistbncia a subministrar dades o 
a facilitar la informació requerida per les autoritats 
competents o pels seus agents, per al compliment de les 
seves funcions, i el subministrament d'informació o 
documentació falsa, inexacta, incompleta o que induei- 
xi a error, explícitament o implícitament. 

* Modificat segons acord C.P. de 28-9-90. 
** Declarat nul l'incís "i d'aparcament dels vehicles dels clients" per 
sentkncia del TSJC de 15-2-93. 



Art. 35. Responsabilitat per infraccions 

Seran responsables de les infraccions: 

a) Els titulars de les 1lici:ncies municipals, siguin 
persones físiques o jurídiques. 

b) Els explotadors del negoci, igualment persones 
físiques o jurídiques. En el cas que no coincidissin amb 
el titular de la llici:ncia, la responsabilitat s'entendri 
solidiria. 

c) El tbcnic que lliuri una certificació de finalitza- 
ció d'obres i10 instal.lacions o de manteniment de les 
condicions d'instal.laciÓ, inexacta, incompleta o falsa. 

La responsabilitat administrativa per les infraccions a 
qui: fa referkncia la present Ordenanga seri independent 
de la responsabilitat civil, penal o d'altre tipus que, si 
escau, pugui exigir-se als interessats. 

*Art. 36. Sancions 

1. Les infraccions a qui: es refereix la present Ordenanga 
seran sancionades mitjangant l'aplicació de les mesures 
següents: 

a) Tancament provisional del local fins a un mhxim 
de quinze dies. 

b) Multa fins a 1.000.000 de pessetes. 

2. No tindri caricter de sanció la clausura o el tancament 
dels locals o insta1,lacions que no disposin de llickncia 
o la suspensió del seu funcionament fins que es rectifi- 
quin els efectes o es compleixin els requisits legals 
exigits. 

* Modificat segons acord del C.P. de 28-9-90. 

3. Per exercir plenament de bell nou l'activitat dins un 
local les instal.lacions del qual han estat precintades 
totalment o parcialment caldri que estigui en possessió 
de la 1lici:ncia que empari l'activitat de la totalitat de les 
instal.lacions, en el seu estat real, i que el local s'adapti 
al projecte d'acord amb el qual es va atorgar la llic5ncia 
esmentada. 

En cas contrari, no podri tornar-se a exercir l'activitat 
encara que hagi transcorregut el termini imposat a la 
mesura aplicada. 

Art. 37. Graduació de les 

1. a) Les infraccions mo 
3 . ,  * 

sancions 

lt greus se sancionaran 
amp qualsevol ae les mesures previstes en els apartats 
a), b), c) i d) de l'art. 39 a més de la imposició d'una 
multa compresa entre 500.001 i 1.000.000 de pessetes. 

b) Les infraccions greus se sancionaran amb qual- 
sevol de les mesures previstes en els apartats c) i d) de 
l'art. 39, a més de la imposició d'una multa compresa 
entre 100.001 i 500.000 pessetes. 

c) Les infraccions lleus se sancionaran amb una 
multa fins a un m2xim de 100.000 pessetes. 

2. El fet que I'objecte de la infracció no sigui autoritza- 
ble es considerari causa agravant. 

3. La reincidkncia en la infracció es considerari causa 
agravant i pujar2 en un grau la seva qualificació. 

4. La qualificació de la infracció es podri atenuar en 
funció del grau d'incompliment dels suphsits previstos 
a aquesta Ordenanga. 



5. Es considerar2 com a atenuant la circumsthncia que 
I'infractor repari les deficikncies comprovades en un 
termini de 24 hores des del moment de la visita d'ins- 
pecció. 

Aquesta circumsthncia disminuir2 la qualificació de la 
infracció en un grau. En el cas que la infracció fos lleu, 
s'atenuarh la quantia de la sanció pecunihria. 

Art. 38. Publicitat de les sancions 

Per raons d'exemplaritat, quan es tracti d'infraccions 
greus o molt greus, l'autoritat que resolgui l'expedient 
podri acordar la publicació de les sancions imposades 
com a conseqükncia del que estableix aquesta Ordenan- 
qa, com també els noms i cognoms, la denominació 
comercial i/o la raó social de les persones físiques o 
jurídiques responsables, i l'índole de les infraccions, a 
la Gaseta Municipal i en els mitjans de comunicació 
social que es consideri convenient. 

*Art. 39. Prescripció i caducitat 

1. Les infraccions a qui: fa referkncia la present Orde- 
nanqa prescriuran: 

a) Les molt greus, als dos anys. 
b) Les greus, al cap d'un any. 
c) Les lleus, als sis mesos. 

2. Aquest termini comenqari a comptar des del moment 
en qub 1'AdministraciÓ tingui coneixement de I'existkn- 
cia de la infracció, i correra mentre no s'hagi iniciat 
l'expedient sancionador. 

*Modificat segons acord del C.P. de 28-9-90. 

3. Les infraccions derivades de l'exercici irregular 
d'una activitat s'entenen continuades i no comenpri a 
córrer el termini de prescripció fins que no desaparegui 
la causa de la infracció. 

4. Qualsevol actuació de 1'Administració en relació amb 
les infraccions n'interromp la prescripció i s'ha d'iniciar 
novament el cbmput dels terminis fixats en el punt 1. 

Primera. Es permet el manteniment dels usos de- 
gudament autoritzats abans de l'entrada en vigor 
d'aquesta Normativa, encara que quedin sotmesos als 
preceptes que siguin de carhcter funcional i al rkgim 
sancionador establert en tot el que els sigui aplicable. 

Segona. Els establiments degudament autoritzats 
com a hostaleria-begudes podran accedir a la categoria 
C.2 sempre que les seves instal.lacions s'ajustin a les 
condicions d'insta1,lació que fixa aquesta Normativa. 

Tercera. El traspis dels establiments degudament 
autoritzats haurh de sol.licitar-se amb aportació de la 
documentació prevista en l'art. 28 de les Ordenances 
metropolitanes d'edificació, quan la llickncia anterior 
s'hagués obtingut sense aquella documentació. 

Per al trasphs dels establiments autoritzats al moment 
oportú mitjanqant la documentació ara esmentada, 
s'haurh de presentar una declaració jurada de qui so1.b- 
citi el trasphs, en la qual's'indiqui que no s'han introdu'it 
modificacions a la instal.laci6 autoritzada al seu dia. 



Així mateix, s'aportarh una certificació d'un facultatiu 
competent que acrediti el correcte funcionament de 
l'activitat i de les condicions imposades a la primitiva 
llicbncia d'instal.laci6 atorgada al cedent. 

*Quarta. Pel que fa als establiments actualment 
existents que segons la classificació descrita en l'art. 2 
estan inclosos a la classe F, i també els bingos i casinos, i 
que no compleixin totes les condicions referents a l'ailla- 
ment acústic que preveu aquesta Ordenanqa, hauran de 
limitar el nivell sonor a l'interior del local a 70 db (A). 

Cinquena. L'any 1988 ser2 el primer en qui: regira 
l'obligació establerta en l'art. 24 per als establiments de 
les classes B, E i F, sigui quina sigui la data en qui: 
hagués estat atorgada la primera llicbncia municipal 
d'instal.lació o en qub s'hagui:~ dut a terme el darrer 
trasphs, i el titular de la llicbncia haurh d'aportar els 
documents exigits dins els dos mesos anteriors a l'inici 
de l'any esmentat. 

El el termini mhxim d'un any a partir de l'entrada en 
vigor d'aquesta Normativa s'aprovarh, alternativament, 
un Pla especial d'ordenació dels usos regulats en aques- 
ta Ordenanqa, que abasti la totalitat del terme municipal, 
o bé uns Plans especials amb el mateix objecte, per6 
limitats a l'hmbit de la demarcació de cada Districte 
municipal. 

A tal efecte, els consells de districte elaboraran, dins el 
termini maxim de sis mesos des de l'esmentada vigbn- 
cia, la proposta de determinació dels sectors dins els 
quals es produirien més efectes additius per causa de 
I'obertura de nous establiments d'aquests tipus, basada 
en l'estudi de la densitat actual de les activitats inclosa 
a l'hmbit d'aplicació d'aquesta Normativa. 

Amb motiu de la celebració de festes majors, revetlles 
populars i altres manifestacions cíviques, es podran 
dictar per part de l'alcaldia o del regidor-president del 
consell de districte, en 1'8mbit de la seva respectiva 
competbncia, disposicions especials i excepcionals 
adients a la festivitat. 

L'obligació de disposar d'un auxiliar de vigiliincia, 
establerta en l'art. 25 d'aquesta Ordenanqa per a deter- 
minats establiments, ser2 exigida immediatament als 
establiments autoritzats, després de l'entrada en vigor 
d'aquesta Normativa, i a la totalitat dels establiments 
que hi estiguin subjectes a partir d'un mes des de I'es- 
mentada vigbncia. 

* Modificat segons acord del C.P. de 28-9-90 



ANNEX I 

CONDICIONS D'EMPLACAMENT 

Prohibició d'obertura de nous locals en 
soterranis d'edificis entre mitgeres, 
sempre que no tinguin accés directe 
i horitzontal a la rasant del carrer 

Culturals 
A 

W 
Prohibició d'obertura de nous locals 

w amb contigüitat amb I'habitatge 

Prohibició d'obertura de nous locals en 
edificis institucionals, sanitaris o docents 

Prohibició d'obertura de nous locals a 
menys de 100 m d'altres de ja existents 

Prohibició d'obertura de nous locals en 
soterranis d'edificis entre mitgeres, 
sempre que no tinguin accés propi i 
independent a la via pública a t ravé~ 
d'un espai no inferior a 10 m' 

Jocs 
B 
- 

X  

Restauració Esportius 1 Exhibició Música 

Música 
Espectacles 

F 

Prohibició d7instal.laciÓ de sales 
d'exbibició amb contigüitat a habitatges X  

ALTRES CONDICIONS 

Vigilhcia interior i exterior dels locals 
amb aforament superior a 100 persones 

Prohibició d'instal.laciÓ de maquines 
recreatives de tipus 'B' en establiments 
de superfície Útil inferior a 75 m" 

Control de la 1licBncia cada 4 anys 

X* En tots els casos sigui quina sigui la seva capacitat o aforament. 
X** Només per als bingos i casinos. 

Exhibició 

I I 1 

Insonorització del local 

CONDICIONS D'EMPLACAMENT 
E l  

Esportius 

X  

X  

E2 

Restauració 
Culturals 

A D4 D1 

X* 

X  

X  

Jocs 
B C3 C1 D2 C2 

X  

D3 

X X X X X X X X  

X X X  

X  

X  

X  

X  

X* 

X  

X  



ANNEX I1 

Condicions mínimes de prevenció, protecció 
i extinció d'incendis 

1. Les sortides d'emergkncia es podran practicar a través 
d'espais comuns de l'edificació només en establiments 
de les classes A i C (amb aforament inferior a 100 
persones), i D.l i D.2. 

2. L'algada mínima lliure de les sales de públic haur2 de 
ser de 2'50 m per als establiments de les classes A, C i 
D.2. 

3. En els casos que estigui prohibida I'obertura d'esta- 
bliments en soterranis d'edificis, s'hi permetri la instal- 
laci6 de depend&ncies no accessibles al públic i de 
serveis sanitaris. 

4. Condicions específiques per als establiments de la 
classe A 

La planta baixa i la primera odran formar un únic sector Y . .  d'incendi (mhxim 1.000 m ), si hi ha sectorització res- 
pecte de les vies d'evacuació. Les escales que solament 
uneixin aquests dos nivells i que no serveixin per a 
l'evacuació po :rtes. 

5. Condicions 
classe C 

les per als establiments de 

5.1. La planta baixa i la primera podran formar un 
Únic sector d'incendi (mhxim 1.000 m2), si hi ha secto- 
rització respecte de les vies d'evacuació. Les escales 

que solamen 
veixin per a I 

5.2. Les inst; 
classes C. 1, ( 
es regiran d' 
la NTE-IPF/' 

Si la superfíc 
- extintor 
- enllumenat 

Si la superfíc 
- B E  25 mn 
- extintor 

6. Condicior 
classes D.2 i 

Les caixes d' 
si no hi ha t 

ocupa el púb 

7. Condicior 
classe E.2 

7.1. La: 
di respecte d 

7.2. Le 
tipus tancat. 

8. Condiciol 
Classe F 

8.1. Qu 
haurh de di: 

t uneixin aquests dos nivells i que no ser- 
l'evacuació podran ser obertes. 

11.lacions exigibles als establiments de les 
3.2 i C.3 amb superfície inferior a 500 m2, 
acord amb les exigkncies de la taula D de 
74, amb les especificacions segiients: 

:ie és inferior a 150 m2: 

. d'emerggncia i senyalització 

:ie és superior a 150 m2: 
1 

IS específiques per als establiments de les 
D.4 

escala no caldra que siguin del tipus tancat 
:xigbncia de sectorització de la zona que 
lic. 

1s específiques per als establiments de la 

zona de públic ha de formar sector d'incen- 
e les vies d'evacuació. 

s caixes d'escala hauran de ser totes del 

1s específiques per als establiments de la 

[alsevol que sigui la superfície del local, 
iposar com a mínim d'extintors, boques 



d'incendi equipades, enllumenat d'emerghcia i senya- 
lització, detecció automatica d'incendis per fums i avi- 
sador acústic i lluminós exterior. 

8.2. La sectorització per plantes pddri fer-se con- 
juntament entre planta baixa i primera, sempre que la 
zona de públic estigui sectoritzada respecte de les vies 
d'evacuació. 

NOTA 

ORDENANCA DE LES INSTAL-LACIONS I 
ACTIVITATS PUBLICITARIES 

A I'art. 68.9 
L'article 58 del Text Refós de la Llei sobre el 
Rbgim del Sbl i Ordenació Urbana de 9 d'abril de 
1976 va ser derogat per I'article 136 del Text 
Refós de la  Llei sobre el R&gim del Sb1 i 
Ordenació Urbana de 26 de juny de 1992. 


