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CAPÍTOL I.
Disposicions generals
Article 1. Àmbit d’aplicació
La present ordenança és d’aplicació als establiments de concurrència pública
que desenvolupin activitats culturals i socials, de jocs d’atzar, recreatius i
esportius, de restauració, d’hoteleria, esportives, d’exhibició, d’ambientació
musical i espectacles, i altres serveis o activitats anàlogues a les anteriors
sempre que aquesta activitat doni lloc a concurrència pública.
Article 2. Classificació dels establiments
A l’efecte del que disposa aquesta ordenança, les activitats objecte del seu
àmbit d’aplicació es classifiquen de la manera següent:
Classe A
Establiments culturals i socials.
Classe B
Establiments de jocs d’atzar, recreatius i esportius.
Classe C. 1 Bar.
Classe C. 2 Bar-restaurant.
Classe C. 3 Restaurant.
Classe D. 1 Establiments esportius en espais descoberts destinats
exclusivament a la pràctica de l’esport.
Classe D. 2 Establiments esportius en espais coberts, destinats exclusivament
a la pràctica de l’esport.
Classe D. 3 Establiments esportius en espais descoberts que compatibilitzen
la pràctica de l’esport amb la seva exhibició.
Classe D. 4 Establiments esportius en espais coberts, que compatibilitzen la
pràctica de l’esport amb la seva exhibició.
Classe E. 1 Establiments d’exhibició en espais descoberts.
Classe E. 2 Establiments d’exhibició en espais coberts.
Classe F
Establiments d’ambientació musical i/o espectacle.
Classe H
Establiments d’hoteleria.
Classe V
Establiments d’altres serveis o activitats.
Article 3. Llicència d’instal·lació
1.
Tots els establiments objecte de l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança
estan subjectes a l’obtenció prèvia de la llicència municipal d’instal·lació
per poder exercir l’activitat corresponent, amb les especificitats que es
determinen en aquesta ordenança per a cada classe d’establiment, i
amb independència de les llicències o permisos que demanin altres
organismes.
2.
Les llicències municipals de les activitats regulades per aquesta
ordenança s’hauran de tramitar com activitats classificades o innòcues
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3.

d’acord amb l’ordenança reguladora de la intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
Hauran d’aportar un estudi acústic aquelles activitats que presentin
contigüitat amb receptor d’alta sensibilitat (residencial, cultural, religiós i
sanitari) en zona residencial. Una vegada instal·lades, hauran d’adjuntar
certificat signat per tècnic/ca competent, indicant l’aïllament obtingut i
els resultats dels mesuraments efectuats.

Article 4. Condicions generals d’instal·lació
Tots els establiments objecte de l’aplicació d’aquesta ordenança hauran de
complir les condicions d’instal·lació previstes a la Norma Bàsica de l’EdificacióCondicions de Protecció contra incendis, NBE-CPI-96 o a la que la substitueixi,
i a la normativa estatal o autonòmica que sigui d’aplicació.

CAPÍTOL II
Regulació detallada dels establiments
Secció 1a
Dels establiments culturals i socials (A)
Article 5. Definició dels establiments culturals i socials
Tenen la consideració d’establiments culturals aquells àmbits destinats a sales
d’art, d’exposició, conferències, congressos i similars.
Tenen la consideració d’establiments socials aquells àmbits destinats a les
activitats de les entitats sense ànim de lucre.
Article 6. Condicions especifiques d’instal·lació
1.
Aquests establiments hauran de complir el mateix que es determina pels
establiments de restauració a l’article 13.1 pel que fa a l’aïllament
acústic.
2.
Sens perjudici del que estableix l’article 4 d’aquesta ordenança, els
establiments culturals i socials de dimensions superiors a 500 metres
quadrats de superfície d’utilització pel públic, hauran de sotmetre’s a les
condicions d’enllumenat, calefacció, ventilació, mesures contra incendis i
d’autoprotecció, establertes al Capítol Primer del Títol I del Reglament
General de Policia D’Espectacles i Activitats Recreatives en vigor.

Secció 2a
Dels establiments de jocs d’atzar, recreatius i esportius (B)
Article 7. Definició del establiments de jocs d’atzar, recreatius i esportius:
Tenen la consideració d’establiments de jocs d’atzar aquells locals destinats a
activitats de joc, com ara casinos, bingos, salons de joc amb maquines
recreatives tipus B i, en general, qualsevol establiment que tingui instal·lades
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més de dues màquines recreatives tipus B. ( regulades pel Reglament de
màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 28/1997, de 21 de gener)
Tenen la consideració de salons recreatius, aquells locals que disposen de més
de dues maquines recreatives tipus A.
Tenen la consideració de salons esportius, aquells locals que disposen de més
de tres maquines, tipus futbolins, billars i similars.
Article 8. Condicions específiques d’instal·lació
1.
Sens perjudici del que estableix l’article 4 d’aquesta ordenança, els
establiments de jocs d’atzar hauran de sotmetre’s a les disposicions
legals que els siguin d’aplicació, en funció del tipus específic d’activitat
que desenvolupin.
2.
Els bingos i casinos hauran de complir el mateix que es determina per
als establiments de classe F a l’article 21.2 quant a l’aïllament acústic.
Article 9. Condicions d’emplaçament
L’emplaçament i condicions tècniques dels salons de joc i dels recreatius
complirà l’establert en el Decret 316/1992, de 28 de desembre, d’acord amb la
disposició transitòria setena del Decret 28/1997, de 21 de gener, pel qual
s’aprova el Reglament de maquines recreatives i d’atzar, i a més:
1. Es prohibeix la nova instal·lació d’establiments de jocs d’atzar, recreatius i
esportius 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·lació d’establiments de jocs d’atzar, recreatius i
esportius en contigüitat amb l’habitatge.
3. Es prohibeix la nova instal·lació d’establiments de jocs d’atzar, recreatius i
esportius en un radi de 100 metres de distancia d’edificis institucionals,
religiosos, sanitaris i docents.
4. Es prohibeix la nova instal·lació d’establiments de joc d’atzar, recreatius i
esportius en un radi de 100 metres de distancia d’altres establiments
d’aquests tipus ja instal·lats.

Secció 3a
Dels establiments de restauració (C)
Article 10. Definició dels establiments de restauració
1.
Tenen la consideració d’establiment de restauració, aquells àmbits on es
desenvolupa l’activitat d’elaborar i vendre begudes i productes
alimentaris per al consum directe dins els mateixos locals i que en el seu
interior no instal·lin fonts acústiques (equips musicals, televisors, etc. )
que produeixin un nivell sonor superior a 70 dB (A).
2.
Quan disposin de fonts acústiques de volum regulable que sobrepassin
els 70 dB(A) hauran d’instal·lar un limitador registrador de volum
automàtic i calibrable.
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3.

4.

5.

6.
7.

Els establiments de restauració es classifiquen en tres categories que
són les següents:
a)
Bar (classe C1) és tot aquell establiment que disposa de barra i
que també pot disposar de servei de taula, si s’escau, per
proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o
no de tapes, i entrepans. Quan no disposin d’instal·lació
d’extracció de fums tindran prohibida la instal·lació de qualsevol
tipus de maquinària destinada a confeccionar aliments cuinats,
com ara, planxes, fogons o fregidores, excepte la instal·lació de
petites cuines o forns, ambdós alimentats només amb energia
elèctrica, que no superin en conjunt els 2000 W, exclosos del
còmput els forns de microones o aparells elèctrics que compleixin
funcions anàlogues.
b)
Bar-restaurant (classe C2) és tot aquell establiment que disposa
de barra, servei de taula i cuina independent.
c)
Restaurant (classe C3) és tot aquell establiment que disposa de
cuina i servei de menjador per tal d’oferir àpats al públic,
mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local.
En el desenvolupament de la seva activitat, els restaurants serviran
bàsicament dinars i sopars.
Tots els establiments que disposin de forns i cuines de tot tipus hauran
de disposar de les instal·lacions d’extracció de fums per complir les
condicions de seguretat prescrites a la normativa vigent: depuració de
fums i xemeneia que sobrepassi un metre l’edifici més alt en un radi de
deu metres.
S’exclouen de l’obligació d’instal·lar xemeneia, els bars i els barsrestaurants, en els casos següents:
a)
Per motiu d’impossibilitat física d’instal·lar-la (edificis construïts
sense patis de ventilació)
b)
Per motiu de negació expressa i fefaent dels veïns a deixar
instal·lar la xemeneia.
En ambdós casos, es substituirà la xemeneia per un sistema filtrant de
característiques reconegudes que sigui aprovat pels serveis tècnics
municipals.
Els establiments de restauració han de disposar d’un espai reservat a
l’interior del local per a la col·locació de contenidors per a deixalles, el qual
s’haurà de representar en els plànols que presenti el peticionari de la
llicència. El nombre de contenidors a instal·lar serà el necessari per absorbir
la producció de residus de l’activitat.
Tots els establiments de restauració mantindran tancades les finestres i
portes que donen a l’exterior, durant el funcionament de l’activitat.
Els establiments de restauració hauran de disposar d’una dependència
destinada a magatzem per als productes propis de l’activitat. La superfície
útil per a magatzem no podrà ser inferior a la desena part de la superfície
destinada al públic.
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8. En compliment de l’article 4 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris
comercials, els establiments han d’exposar l’horari adoptat de tal manera
que la informació sigui visible al públic, fins i tot amb l’establiment tancat.
Article 11. Condicions específiques d’instal·lació
Sens perjudici del que estableix l’article 4 d’aquesta ordenança, tots els
establiments de restauració que tinguin una superfície d’utilització pel públic
superior a 500 metres quadrats, hauran de sotmetre’s a les condicions
d’enllumenat, calefacció, ventilació, mesures contra incendis i d’autoprotecció,
establertes al Capítol Primer del Títol 1 del Reglament General de policia
d’Espectacles i activitats Recreatives en vigor. La superfície mínima útil és de
30 metres quadrats.
Article 12. Condicions d’emplaçament
1. Es prohibeix la nova instal·lació d’establiments de restauració 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 duna amplada mínima d’1,80 metres, excloent-hi la superfície destinada a
escala, ull d’escala i ascensor. El desnivell màxim a salvar serà de 4 metres.
2. Es prohibeix la nova instal·lació d’establiments de restauració amb contigüitat
amb l’habitatge per les seves parets laterals.
Article 13. Condicions del local per causa del seu aïllament acústic
1. L’aïllament acústic mínim a soroll aeri (DnT,w) exigible als elements
constructius horitzontals i verticals que separen l’establiment de receptors
d’alta sensibilitat, en zona residencial, ha de ser de 55 dB(A) durant l’horari
diürn i de 65 dB(A) quan treballin totalment o parcialment dins l’horari
nocturn.
2. Per a la resta de casos, l’aïllament acústic mínim a soroll aeri (DnT,w) haurà
de complir el que estableix l’article 16 de l’Ordenança municipal sobre sorolls
i vibracions. En aquests casos, es considerarà un nivell sonor màxim de
l’activitat (NSM) de 90 dB(A).
3. El valor de l’aïllament acústic haurà de mesurar-se “in situ” segons la norma
UNE-EN ISO 140-4 i s’avaluarà segons la norma UNE-EN ISO 717-1.
4. L’horari general dels establiments de restauració C1 serà de les 8 hores fins
a les 22 hores. Aquells establiments que vulguin funcionar fora d’aquest
horari hauran de garantir un aïllament acústic mínim a soroll aeri (DnT,w) de
65 dB(A).
5. Els establiments de restauració classe C2 i C3 hauran de garantir, en
qualsevol cas, un aïllament acústic mínim a soroll aeri (DnT,w) de 65 dB(A).
Secció 4a
Dels establiments esportius (D)
Article 14. Definició dels establiments esportius
1.
Tenen la consideració d’establiments esportius aquells àmbits destinats
a la pràctica de l’esport i a la seva exhibició.
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2.

Els establiments esportius es classifiquen en quatre categories que són:
a)
Establiments esportius en espais descoberts, destinats
exclusivament a la pràctica de l’espot (classe D.1), com ara
camps d’esports, pistes de tennis, velòdroms, hipòdroms, camps
de tir, frontons, pistes d’atletisme, piscines, etc.
b)
Establiments esportius en espais coberts, destinats exclusivament
a la pràctica de l’esport (classe D. 2), com ara polisportius
coberts, pistes de bitlles, gimnasos, camps d’esports coberts,
pistes de patinatge, pistes d’esquaix, etc.
c)
Establiments esportius en espais descoberts que comptabilitzen
la pràctica de l’esport amb la seva exhibició (classe D. 3), com ara
camps d’esports, pistes de tennis, velòdroms, hipòdroms, camps
de tir, frontons, pistes d’atletisme, piscines, etc.
d)
Establiments esportius en espais coberts que compatibilitzen la
pràctica de l’esport amb la serva exhibició (classe D. 4), com ara
polisportius coberts, pistes de bitlles, pistes de patinatge, locals
de boxa o lluita, etc.

Article 15. Condicions específiques d’instal·lació
1.
Sens perjudici del que estableix l’article 4 d’aquesta ordenança, els
establiments esportius hauran de sotmetre’s a les disposicions del
Capítol Segon del Títol 1 del Reglament General de Policia
d’Espectacles i Activitats Recreatives en vigor.
2.
Els establiments de classe D.2 y D.4 hauran de complir les condicions
d’aïllament exigides a l’article 13.1 quan el nivell interior generat per les
fonts acústiques no sobrepassi els 70 dB(A). En cas de superar-lo
hauran de complir les condicions exigides en l’article 21.
Article 16. Horari màxim dels establiments d’esportius
Els establiments esportius de classe D. 1 i D. 3, sempre que no es trobin
emplaçats en àrees destinades a equipaments col·lectius en general, hauran de
finalitzar les seves activitats abans de les 22 hores.

Secció 5a
Dels establiments d’exhibició (E)
Article 17. Definició dels establiments d’exhibició
Tenen la consideració d’establiments d’exhibició aquells àmbits als quals el
públic assisteix ocupant permanentment 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, com ara cinemes a l’aire
lliure, teatres a l’aire lliure, concerts a l’aire lliure i similars (classe E. 1).
b)
Establiments d’exhibició en espais coberts (classe E. 2), com ara
cinemes, teatres, sales de concerts, circs, varietats, sales de vídeoimatge i similars.
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Article 18. Condicions específiques d’instal·lació
Sens perjudici del que estableix l’article 4 d’aquesta ordenança, els
establiments d’exhibició hauran de sotmetre’s a les condicions específiques
d’instal·lació següents:
a) Els establiments de classe E. 1, a les disposicions del Capítol Segons del
Títol I del Reglament General de Policia d’Espectacles i Activitats
Recreatives en vigor.
b) Els establiments de classe E. 2, a les disposicions del Capítol Primer del
Títol I del mateix reglament.
c) Tots els establiments de classe E. 2, hauran de complir el mateix que es
determina pels establiments de classe F a l’article 21.2 pel que fa a
l’aïllament acústic.
Article 19. Condicions d’emplaçament
Es prohibeix la nova instal·lació d’establiments d’exhibició, les sales dels quals
es trobin en contigüitat amb l’habitatge.

Secció 6a
Dels establiments d’ambientació musical i/o d’espectacles ( F )
Article 20. Definició dels establiments d’ambientació musical i/o
d’espectacles
Tenen la consideració d’establiments d’ambientació musical i/o d’espectacles
aquells àmbits on el nivell sonor per causa del so que es produeix en el seu
interior superi els 70dB(A) mesurats a l’interior de l’establiment, talls com
discoteques sales de festes, cafès concert, bars musicals, etc.
Article 21. Condicions específiques d’instal·lació
1.
Sens perjudici del que estableix l’article 4 d’aquesta ordenança, els
establiments de classe F hauran de sotmetre’s a les disposicions del
Capítol Primer del Títol I del Reglament General de Policia d’Espectacles
i Activitats Recreatives en vigor.
2.
Tots els establiments de classe F hauran d’insonoritzar els locals on
instal·lin l’activitat i, a tal efecte, en el moment de sol·licitar la llicència
municipal d’instal·lació, presentaran un estudi justificatiu de l’aïllament
acústic del local. El nivell sonor previst per a la instal·lació no se
suposarà mai inferior a 90 dB(A).
3.
L’aïllament mínim a soroll aeri dels elements constructius respecte
receptors de alta sensibilitat en zona residencial ha de ser de 65 dB(A).
4.
En els locals on es realitzen actuacions en directe el nivell d’aïllament a
soroll aeri ha de ser de 85 dB(A).
5.
Per la resta de casos, l’aïllament mínim a soroll aeri haurà de complir el
que estableix l’article 16 de l’Ordenança Municipal sobre soroll i
vibracions.
6.
Els valors de l’aïllament acústic hauran de mesurar-se “in situ”.
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Article 22. Condicions d’emplaçament
1.
Es prohibeix l’obertura de nous establiments d’ambientació musical i/o
d’espectacles 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 l’obertura de nous establiments d’ambientació musical i/o
d’espectacles en contigüitat amb l’habitatge.
3.
Es prohibeix l’obertura de nous establiments d’ambientació musical i/o
d’espectacles en edificis o recintes sanitaris o docents.
4.
Es prohibeix l’obertura de nous establiments d’ambientació musical en
planta pis.

Secció 7a
Dels establiments d’hoteleria ( H )
Article 23. Definició dels establiments d’hoteleria
Tenen la consideració d’establiments d’hoteleria, els hotels i les pensions,
segons el que determina el Decret 176/1987, de 9 d’abril, del departament de
Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat.
Article 24. Requisits tècnics
Els requisits tècnics i els serveis mínims exigibles als establiments d’hoteleria
estan regulats per l’Ordre de 6 d’octubre de 1987, modificada per l’Ordre de 8
de juliol de 2003 del departament de Comerç, Consum i Turisme de la
Generalitat.
Article 25. Places d’aparcament
La reserva de places d’aparcament mínima per als hotels serà:
- Hotels de 3, 4, 5 estrelles: 1 plaça per cada 3 habitacions.
- Resta d’hotels: 1 plaça per cada 6 habitacions.
Article 26. Mesures de col·laboració cívica
1. La responsabilitat administrativa que es pugui derivar de les alteracions de
l’ordre públic produïdes per persones que entrin a l’establiment o en surtin,
recaurà sobre el titular de la llicència municipal, sempre que no hagi adoptat
en cada supòsit les mesures establertes en el present article.
2. Han de disposar de serveis de vigilància les activitats a les que es
refereixen els articles 3.1 i 4 del Decret 205/2001, de 24 de juliol, o norma
que el substitueixi.
3. Els establiments que, d’acord, amb el Decret 205/2001 estan obligats a
establir un servei de vigilància i que tinguin més d’un accés ordinari, hauran
de disposar de tantes persones de vigilància com accessos oberts, en el
cas que aquests es trobin a una distància superior a 20 metres un de l’altre,
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dins la mateixa façana i en el cas que estiguin situats en diferents façanes
de l’edifici, sigui quina sigui la distancia entre ells.
4. Les funcions dels vigilants de seguretat són les que estableixen la Llei
23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada, i el seu reglament, aprovat
pel Reial Decret 2364/1994, de 9 de setembre, o les normes que les
substitueixin.
Article 27. Activitats múltiples
Quan un establiment desenvolupi activitats englobades en tipus diferents,
segons la classificació establerta en l’article 2 d’aquesta ordenança, li seran
d’aplicació les condicions i limitacions de l’activitat que suposi major perillositat i
molèstia.
Article 28. Contigüitat amb l’habitatge
1.
Als efectes del que disposa aquesta Ordenança, es considera que
existeix contigüitat amb l’habitatge quan l’establiment limita per parets
laterals, pel sostre o pel paviment amb l’habitatge.
2.
Cap de les activitats incloses en l’àmbit d’aquesta Ordenança no podrà
tenir accés des d’espais comuns o privatius vinculats a l’ús d’habitatges.
Article 29. Mesura de la distància entre establiments
Als efectes del què disposa aquesta Ordenança, la distancia entre els recintes
o edificis a respectar i els establiments, es calcularà entre els punts més
pròxims del local des del qual s’hagi de comptar i del local que es pretengui
instal·lar, mesurant la línia recta que uneix els dos punts, sense tenir en compte
els obstacles o edificacions existents.
Article 30. Inspeccions
La facultat d’inspecció en matèria de concurrència pública que regula aquesta
ordenança l’exercirà tant el servei de la Guardia urbana com el servei
d’Activitats Reglades.
Article 31. Efectes de l’incompliment de la normativa
L’incompliment de la normativa vigent en matèria d’establiment de concurrència
pública comportarà la sanció de la infracció comesa.
Article 32. Infraccions
Les infraccions seran qualificades com a molt greus, greus i lleus, segons
estableixen els articles 23, 24 i 25 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre
policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, o la
normativa que la substitueixi.
Constituirà també infracció qualificada segons el resultat que comporti i el grau
en que es produeix:
a)
La negativa o resistència a la labor inspectora i de vigilància de
l’Administració.
b)
La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació
requerida per les autoritats competents o pels seus agents en
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compliment de les seves funcions, i el subministrament d’informació o
documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a l’error,
explícitament o implícitament.
Article 33. Responsabilitat per infraccions
Seran responsables de les infraccions:
a)
Els titulars de les llicències municipals, siguin persones físiques o
jurídiques.
b)
Els explotadors del negoci, igualment persones físiques o jurídiques. En
el cas que no coincidissin amb la persona titular de la llicència, la
responsabilitat s’estendrà solidàriament.
c)
El tècnic/ca que lliuri certificació de finalització d’obres i/o instal·lacions o
de manteniment de les condicions d’instal·lació, inexacta, incompleta o
falsa. La responsabilitat administrativa per les infraccions a que fa
referència aquesta Ordenança serà independent de la responsabilitat
civil, penal o d’altre ordre que, si escau, pugui exigir-se als interessats.
Article 34. Sancions
Les infraccions a què es refereix aquesta ordenança seran sancionades segons
estableixen els articles 26, 27 28 de la Llei 10/1990 de 15 de juny.
Article 35. Graduació de les sancions
La graduació de les sancions, es realitzarà segons preveu l’article 29 de la Llei
10/1990 de 15 de juny.
Article 36. Publicitat de les sancions
Per raons d’exemplaritat, quan es tracti d’infraccions greus o molt greus,
l’autoritat que resolgui l’expedient podrà acordar la publicació de les sancions
imposades com a conseqüència del que estableix aquesta ordenança, així com
dels noms i cognoms, de la denominació comercial i/o de la raó social de les
persones físiques o jurídiques responsables i de l’índole de les infraccions en
els mitjans de comunicació social que es considerin adients.
Article 37. Prescripció
Les infraccions a què fa referència la present ordenança prescriuran, segons el
que s’indica en l’article 33 de la Llei 10/1990 de 15 de juny.
Les sancions a que fa referència la present ordenança prescriuran, segons el
que s’indica en l’article 132.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
parcialment modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Article 38. Competència sancionadora
D’acord amb l’article 31 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, i les resolucions de la
Generalitat publicades en el DOGC de data 4/9/91, són competents l’alcalde i el
Ple de l’Ajuntament respectivament.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Centres de culte
1. Qualsevol centre de culte, regulat per la Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol,
de Llibertat Religiosa, i pel Reglament d’Organització i Funcionament del
Registres d’Entitats Religioses, aprovat pel Reial Decret 142/1981, 9 de gener, i
desenvolupat pel Reial Decret 1879/1994, de 16 de setembre, o normes que
les substitueixin, que es vulgui instal·lar a la nostra ciutat es regirà per aquesta
Disposició Addicional.
2. Els centres de culte hauran de disposar, en el seu cas, de llicència d’obres,
de modificació d’ús i/o d’activitat.
3. Les llicències d’obres i de modificació d’ús d’edificacions destinades a
centres de culte es donaren d’acord amb les Ordenances Metropolitanes
d’Edificació de 15 de juny de 1978 i demés normativa urbanística d’aplicació.
La documentació a aportar serà la que figura als articles 24 i 25 de les citades
Ordenances Metropolitanes d’Edificació a més de la certificació, lliurada per
l’òrgan competent del Ministeri de Justícia, en la que es faci constar que l’entitat
que ha de ser titular del centre de culte està degudament inscrita en el Registre
d’Entitats Religioses.
4. Les llicències d’activitats per a la utilització del centres de culte resten
sotmeses al règim de permís municipal i s’atorgaran d’acord amb el Capítol IV
del Text refós de l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de
l’Administració municipal en les activitats i les instal·lacions (BOPB núm. 31, de
5 de febrer de 2001).
La documentació a aportar serà la que figura als articles 67 i 68 de la citada
Ordenança municipal, amb l'excepció d’aquelles dades que no siguin pròpies
del centres de culte, incloent projecte tècnic, redactat per persona tècnica
competent i visat pel respectiu col·legi professional que ha de contenir, al
menys, la informació següent:
a)
Justificació del compliment de la normativa urbanística, i en particular
que la zona admet l’ús religiós.
b)
Justificació del compliment de la normativa vigent en seguretat industrial,
salubritat, prevenció d’incendis, de riscos, d’accidents laborals i protecció
de la salut.
c)
Com a mínim, disposaran d’un extintor i de porta RF-60 separadora del
sector d’incendis.
d)
En el cas de superar 100 persones d’aforament o que el recorregut
d’evacuació superi els 25 metres, el local precisarà d’una sortida
d’emergència.
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e)

f)
g)
h)

i)

Les tècniques de prevenció, reducció o eliminació de les molèsties que
es puguin causar al veïnat, en especial les relatives a sorolls, vibracions,
escalfors, olors i pols.
Les mesures de gestió de residus generats.
Les tècniques de prevenció, reducció i control d’abocaments d’aigües
residuals.
Les mesures d’estalvi d’energia i aigua adoptades, així com la indicació
de la potència elèctrica i el cabal de subministrament d’aigua necessari
per al funcionament de l’activitat i la font de proveïment d’aquest darrer.
La documentació o especificacions tècniques
requerides per la
normativa sectorial , així com la certificació, lliurada per l’òrgan
competent del Ministeri de Justícia, en la que es faci constar que l’entitat
que ha de ser titular del centre de culte està degudament inscrita en el
Registre d’Entitats Religioses.

5. Les altres disposicions d’aquesta Ordenança municipal seran d’aplicació als
centres de culte sempre que això no sigui incompatible amb la seva regulació
específica.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.
Es permet el manteniment dels usos degudament autoritzats abans de l’entrada
en vigència d’aquesta ordenança, encara que quedin sotmesos als preceptes
que siguin de caràcter funcional i al règim sancionador establert en tot el que
els sigui aplicable.
Segona.
Els establiments degudament autoritzats com a bars podran accedir a la
categoria de bar-restaurant sempre que les seves instal·lacions s’ajustin a les
condicions d’instal·lació que fixa aquesta ordenança.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquesta ordenança deroga a l’Ordenança municipal sobre els establiments de
concurrència pública, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de data 6 de maig de
2002, i a l’Ordenança sobre la instal·lació de salons recreatius i esportius,
aprovada pel Ple de l’Ajuntament de data 10 de juliol de 1986.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació integra
en el BOPB, sempre que hagin transcorregut els 15 dies que estableix l’article
65.2 en relació al 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.”
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