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ORDENANÇA DE REGULACIÓ DELS ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA. 
(Nova redacció aprovada per acord de Ple de data 12 d’abril de 1991, BOP 27-4-1991) 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
ART. 1 Àmbit d’aplicació. L’àmbit físic d’aplicació de l’Ordenança serà el del municipi de Sant 
Feliu de Llobregat. Les activitats que seran objecte de regulació seran les contemplades en la  
Llei 10/1990, amb les modificacions de detall que s’especifiquen en aquest articulat. 
 
ART. 2 Interpretació del Pla Especial. En tots aquells aspectes no definits explícitament en 
aquesta Ordenança, serà d’aplicació la Llei 10/1990 i el seu desenvolupament reglamentari, així 
com les demés disposicions legals de rang superior a aquesta Ordenança. 
 
CAPÍTOL II. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ESTABLIMENTS. 
 
ART. 3 Classificació detallada dels establiments. Aquesta Ordenança, en desenvolupament 
de la classificació continguda al catàleg de l’annex de la Llei 10/1990, classifica les activitats 
objecte de regulació de la manera següent: 
 
Classe 1.1: Establiments d’espectacles públics o de reunió en locals tancats i coberts. 
Classe 1.2: Establiments d’espectacles públics o de reunió a l’aire lliure amb instal·lacions fixes. 
Classe 2.1: Establiments per a la practica de l’esport en espais oberts 
Classe 2.2: Establiments per a la practica de l’esport en espais tancats. 
Classe 2.3: Establiments esportius d’exhibició en espais oberts. 
Classe 2.4: Establiments esportius d’exhibició en espais tancats. 
Classe 3.1: Establiments de jocs d’atzar. Bingos i Casinos. 
Classe 3.2: Altres establiments de jocs d’atzar amb expectativa de guany econòmic. 
Classe 3.3: Establiments de jocs recreatius juvenils. 
Classe 4.1: Establiments de bar de begudes amb horari limitat. 
Classe 4.2: Establiments de bar amb horari limitat. 
Classe 4.3: Establiments de bar de begudes amb horari estès de superfície < 50 m². 
Classe 4.4: Establiments de bar de begudes amb horari estès de superfície > 50 m². 
Classe 4.5: Establiments de bar amb horari estès < 50 m². 
Classe 4.6: Establiments de bar amb horari estès > 50 m². 
Classe 4.7: Establiments de restauració. 
Classe 5.1: Locals d’ambientació musical. Bars musicals de superfície < 50 m². 
Classe 5.2: Locals d’ambientació musical. Bars musicals de superfície > 50 m². 
Classe 5.3: Sales de festa amb actuacions o espectacles. 
 
ART. 4 Definició dels establiments d’espectacles públics o de reunió. Aquest grup 
correspon als establiments o àmbits on es desenvolupin 
activitats públiques a les quals el, públic assisteix ocupant permanentment una butaca o 
localitat ordenada en fileres i passadissos.  
 
S’estableixen dues classes: Classe 1.1 i Classe 1.2.  
 
La classe 1.1 correspon als establiments en locals tancats i coberts, i equival al tipus 1 de 
Catàleg de la Llei 10/1990.  
 
La classe 1.2 correspon als establiments permanents a l’aire lliure, i equival al tipus 3, 
exceptuant els establiments esportius, que aquesta Ordenança regula de manera específica. 
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ART. 5 Definició dels establiments esportius. Aquesta Ordenança reordena la classificació 
continguda en el Catàleg de la Llei 10/1990 i estableix les classes 2.1 a 2.4, en funció de dues 
variables. La primera té en consideració si el recinte de l’establiment és obert (a l’aire lliure) o 
tancat, tal com fa la Llei 10/1990. Una segona divisió, però, s’introdueix en funció que 
l’establiment es limiti a la pràctica de l’esport, en qualsevol de les seves modalitats, inclosos els 
gimnasos, o be que compagini la pràctica de l’esport amb l’exhibició. La combinació dels dos 
criteris determina les quatre classes esmentades. S’estableixen condicions específiques per a 
les boleres i establiments similars a l’article 24 d’aquesta Ordenança. 
 
ART. 6 Definició dels establiments de jocs d’atzar. Aquesta Ordenança desagrega els  
establiments regulats al punt 4 del Catàleg en tres classes. La classe 3.1 correspon a les sales 
de Bingo i als Casinos, que tenen, a més, regulacions específiques. La classe 3.2 correspon a la  
resta d’establiments de jocs d’atzar amb expectativa de benefici econòmic per part del jugador,  
tals com sales de màquines escurabutxaques. Aquesta classe inclou tota mena d’establiments 
que tingui instal·lades més de tres màquines d’aquesta mena. La classe 3.3 contempla els  
locals de jocs recreatius amb més de tres màquines recreatives sense expectativa de benefici 
econòmic per al jugador (del tipus billar, ping-pong, “futbolin”, jocs electrònics de simulació, 
etc.) 
 
(Modificat pel Ple 10-2-1994, BOP 19.4.1994) 
 
ART. 7 Definició dels establiments de Restauració-Begudes.  
 
Aquesta Ordenança reordena els establiments del grup 7 del Catàleg en set classes. Els  criteris 
de classificació es bases en l’ús del local (bar de begudes, bar-cafeteria o restaurant), en la 
dimensió (tamany) (superfície < o > que 50 m² d’utilització pel públic) i per l’horari màxim de 
funcionament.  
 
Els establiments de la classe 4.1 corresponen als bars de begudes de dimensió reduïda 
(tamany reduït) i horari limitat.  
La classe 4.2 correspon als establiments de bar, sense limitació de dimensió (tamany) però 
amb horari limitat.  
La classe 4.3 correspon als bars de begudes de horari estès i superfície limitada.  
La classe 4.4. correspon als bars de begudes amb horari estès sense limitacions de dimensió  
(tamany). 
La classe 4.5 correspon als bars cafeteries amb horari estès i superfície limitada. 
La classe 4.6 correspon als bars cafeteries amb horari estès i sense limitació.  
La classe 4.7 correspon als establiments de restauració, inclosos els bars que confeccionen i 
serveixen menjars. 
 
Per tal d’establir el límit entre els restaurants i els altres establiments d’hostaleria, hom 
considerarà que pertanyen a la classe 4.7 els establiments que disposin de forns o cuines de 
qualsevol tipus, amb les condicions de seguretat i d’extracció de fums descrites a l’Ordenança, i 
que disposin d’un habitacle específic  per a la cuina, obert o tancat però en qualsevol cas d’una 
superfície mínima de 6 metres quadrats.  
 
Les classes 4.2, 4.4, 4.5 i 4.6 si volen disposar d’elements de cocció, tipus fregidores i/o 
cuines de gas, hauran de disposar d’un habitacle per cuinar, de les mateixes 
característiques que els establiments de codi 4.7, sinó solament podran disposar de 
petites cuines o forns, ambdós alimentats amb energia elèctrica, que no superin en conjunt els  
2000 W, exclosos del còmput els microones o aparells elèctrics que compleixin funcions 
anàlogues, i on es prohibeix expressament la instal·lació de fregidores. Es permeten, però, les 
planxes de funcionament a gas. Aquests establiments solament podran servir “tapes”, fredes o 
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calentes i fins un màxim de tres “plats combinats” a base dels elements exposats al taulell. No 
es permetrà el servei a la carta. 
 
ART. 8 Locals d’ambientació musical. Aquest grup contempla els establiments que es 
caracteritzen per la presència d’un nivell sonor superior als 68 dB (A) mesurats a l’interior de 
l’establiment, tals com discoteques, bars musicals, sales de festes i similars. Inclou per tant 
part dels establiments dels grups 6 i 7 del Catàleg de la Llei 10/1990, Es desagrega en les 
següents classes d’establiments;  
 
Classe 5.1: Bars musicals de superfície < 50 m².  
Classe 5.2: Bars musicals de superfície > 50 m².  
Classe 5.3: Discoteques, sales de festes i similars. La classe 5.3 és la única que permet la 
realització d’actuacions en viu, espectacles, desfilades, etc. 
 
ART. 9 Locals  d’activitats múltiples.  
 
1. Quan un establiment desenvolupi activitats englobades en diferents classes segons la divisió  
realitzada per aquesta Ordenança, li seran d’aplicació les condicions i limitacions de la que 
suposi major perillositat i molèstia, d’acord amb el criteri que allí es determina. 
 
2. Els establiments que per les seves característiques tinguin prohibida l’entrada de menors, 
podran realitzar les anomenades “sessions light” destinades a menors, amb les següents 
condicions 
 
a) Estarà prohibida la venda de tabac i alcohol, així com la presència de màquines 
escurabutxaques, i hauran d’ésser retirats de la vista i posats fora de funcionaments els 
botellers, exhibidors i màquines corresponents. 
 
b) L’horari de funcionament d’aquestes sessions estarà comprès entre les 17 i les 21 hores. 
Entre la finalització d’aquestes sessions i el funcionament normal de l’establiment haurà de 
transcórrer com a mínim una hora i mitja. 
 
CAPÍTOL III.  
 
CONDICIONS FÍSIQUES DE LOCALITZACIÓ DELS ESTABLIMENTS. 
 
ART. 10 Compatibilitat de l’activitat amb l’emplaçament. Als efectes d’aplicació de les 
condicions establertes en aquesta Ordenança es defineixen quatre zones, en funció de les seves 
característiques morfològiques i funcionals. Les zones A, B i C corresponen a les àrees 
d’edificació majoritàriament residència, i en general en edificació continua, es a dir, en illa  
tancada. Per a preveure les particularitats de les zones d’edificació aïllada o poligonal, aquesta 
Ordenança inclou un article específic al capítol de Regulació Geomètrica dels Establiments. La 
diferenciació dins d’aquest grup s’ha fet en funció bàsicament de l’ample de vial. Per a 
considerar la pertinença d’un establiment a una o altra zona caldrà consultar el Plànol C que 
acompanya aquesta Ordenança (Base d’aplicació de l’Ordenança), on s’ha realitzat una 
interpretació vinculant de les amplades efectives dels vials d’accés. Si un establiment tingués 
accés per dos vials de categoria diferent, mi l’activitat a desenvolupar fos incompatible amb un 
d’ells, en aquest darrer no hi podrà tenir accés, però si que hi podrà tenir sortida d’emergència. 
La zona D correspon a aquelles àrees extenses d’activitat industrial que l’Ordenança considera  
adequades per a la implantació d’establiments dels tipus potencialment generadors de 
molèsties, en virtut del seu aïllament respecte les zones residencials i la gran oferta d’espai per 
a estacionament de vehicles que presenten. El plànol C de l’Ordenança delimita aquestes àrees. 
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Fronts de vial del tipus A. Es consideren compatibles, per aquests fronts de vial, totes les 
classes definides per aquesta Ordenança. 
 
Fronts de vial del tipus B. Es consideren compatibles, per aquests fronts de vial,  els  
establiments de les classes següents: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5,  
4.7 i 5.1. Es consideren incompatibles els establiments de les classes 3.1, 4.4, 4.6, 5.2 i 5.3. 
 
Fronts de vial del tipus C. Es consideren compatibles, per aquests fronts de vial, els 
establiments de les classes següents: 2.1, 2.2, 4.1, 4.2 i 4.7. Es consideren incompatibles els 
establiments de les classes 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 i 5.3. 
 
Fronts de vial del tipus D. Es consideren compatibles, per aquests fronts de vial, els  
establiments de les classes següents: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6,  
4.7, 5.2 i 5.3. Es consideren incompatibles els establiments de les classes 3.3, 4.3, 4.5 i 5.1. 
 
ART. 11 Distàncies mínimes amb d’altres establiments.  
 
1. Als efectes de l’aplicació d’aquesta Ordenança, es considerarà distància mínima entre  
establiments la distància entre els punts més pròxims d’ambdós locals, calculada sobre la  
projecció horitzontal de l’itinerari més curt utilitzable pel públic, amb  independència dels  
obstacles urbans i de regulació del tràfic que s’hi interposin. Quan les distàncies mínimes i els  
criteris d’aplicació s’hagin d’establir entre establiments situats entre punts de vials de diferent 
categoria, serà d’aplicació la distància que resulti més restrictiva. Per als fronts de vial tipus A 
s’estableix les següents distàncies mínimes: 
 
Per als establiments de les classes 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7 i 5.1, no 
s’estableixen distàncies mínimes. 
 
Per als establiments de les classes 3.1, 3.2, 3.3. i 5.3 s’estableix una distància mínima de 100 
metres respecte dels establiments existents, legalitzats o amb un expedient de legalització 
iniciat de les classes 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 4.6, 5.2 i 5.3. 
 
Per als establiments de classes 4.4, 4.6 i 5.2 s’estableix una distància mínima de 50 metres 
respecte dels establiments existents, legalitzats o amb un expedient de legalització iniciat de les 
classes 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 4.6, 5.2 i 5.3. 
 
El següent quadre resumeix les distàncies mínimes a respectar entre les diferents classes 
d’establiments per aquests fronts de vial. Per als tipus d’establiments que no figuren en la  
corresponent taula de doble entrada no s’estableixen distàncies mínimes o be no són 
autoritzats. En abcises hi ha els establiments per als quals es sol·licita llicència. En ordenades 
els establiments la proximitat dels quals s’ha de prendre en consideració 
 
Quadre fotocopiat (1) 
 
Per als establiments de les classes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2 i 4.7, no s’estableixen distàncies 
mínimes. 
 
Per als establiments de les classes 1.1, 1.2, 3.2 i 3.3. s’estableix una distància mínima de 100 
metres respecte dels establiments existents, legalitzats o amb un expedient de legalització 
iniciat de les classes 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1 i 5.3. 
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Per als establiments de les classes 4.3, 4.5 i 5.1 s’estableix una distància mínima de 50 metres 
respecte dels establiments existents, legalitzats o amb un expedient de legalització iniciat de les 
classes 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1 i 5.3. 
 
La resta d’establiments no hi són autoritzats. 
 
El següent quadre resumeix les distàncies mínimes a respectar entre les diferents classes 
d’establiments per aquests fronts de vial. Per als tipus d’establiments que no figuren en la  
corresponent taula de doble entrada no s’estableixen distàncies o be no són autoritzats. En 
abcises hi ha els establiments per als quals es sol·licita llicència. En ordenades els establiments 
la proximitat dels quals s’ha de prendre en consideració. 
 
Fotocopia quadre (2) 
 
Per als fronts de vial del tipus C s’estableixen les següents condicions: 
 
Per als establiments de les classes 2.1, 2.2, 4.1, 4.2 i 4.7, no s’estableixen distàncies mínimes. 
 
La resta d’establiments no hi són autoritzats.  
 
Per als fronts de vial del tipus D s’estableixen les següents distàncies mínimes: 
 
Per als establiments de les classes 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2 4.4, 4.6, 4.7, 5.2 i 5.3 
no s’estableixen distàncies mínimes. 
 
Per als establiments de les classes 3.1, 3.2, 3.3. s’estableix una distància mínima de 100 
metres respecte dels establiments de les classes 3.1, 3.2 i 3.3. 
 
La resta d’establiments no hi són autoritzats 
 
El següent quadre resumeix les distàncies mínimes a respectar entre les diferents classes 
d’establiments per aquests fronts de vial. Per als tipus d’establiments que no figuren en la  
corresponent taula de doble entrada no s’estableixen distàncies o be no són autoritzats. En 
abcises hi ha els establiments per als quals es sol·licita llicència. En ordenades els establiments 
la proximitat dels quals s’ha de prendre en consideració. 
 
ART. 12 Àrees de protecció suplementària.  
 
1. Aquesta Ordenança defineix un conjunt de fronts de vial als quals es prohibeix la instal·lació 
d’establiments d’horari nocturn o amb possibilitat de generar molèsties a l’entorn d’edificis 
destinats a centres sanitaris, residències, esglésies, etc. Aquestes àrees estan grafiades al 
plànol Base d’aplicació de l’Ordenança i afecten als establiments de les classes 1.1, 1.2, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 i 5.3. 
 
2. A més de la protecció regulada al punt anterior d’aquest article, s’estableix la prohibició 
d’obrir nous establiments de les classes 3.1, 3.2 i 3.3 . a una distància inferior a 100 metres de 
qualsevol centre d’ensenyament pre-escolar, d’ensenyament general bàsic, de batxillerat o de 
formació professional. S’exceptuen d’aquesta prohibició els centres destinats exclusivament als 
adults i els escoles professionals especialitzades (No els centres de F:P).  
 
3. Per a l’aplicació de les restriccions esmentades al punt 1 d’aquest article es considerarà que 
un establiment es troba dins l’àrea de protecció quan qualsevol part d’alguna de les façanes a 
vial de l’edifici al qual pertanyin coincideixi amb una de les línies de protecció assenyalades als  
plànols corresponents. 
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ART. 13 Condicions especifiques de les àrees d’ordenació  oberta.  Quan a causa del 
tipus d’ordenació o poligonal (Edificació en blocs aïllats, edificacions a l’interior d’illa, etc) no 
sigui possible determinar amb exactitud l’amplada d’un vial, es considerarà, als efectes 
d’aplicació d’aquesta Ordenança, l‘amplada fixada pel Pla General Metropolità. No 
comptabilitzaran ni les places ni els espais interiors entre blocs. Els establiments de les classes 
1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1, 5.2 i 5.3. hauran, en tot cas, de tenir accés 
directe des de el vial rodat que li confereix i genera la  viabilitat de l’ús corresponent. La 
distància entre el límit de l’espai reservat a la circulació rodada (calçada) i l’accés a 
l’establiment no podrà en cap cas ser superior a quinze (15) metres. 
 
CAPÍTOL IV.  
 
CONDICIONS DELS ESTABLIMENTS 
(Modificat pel Ple 10-2-1994, BOP 19.4.1994) 
 
ART. 14 Superfície mínima dels locals. La superfície útil mínima, tal com queda definida per 
l’art. 28 d’aquesta Ordenança, serà de 30 m2 per als establiments de les classes 3.2, 3.3, 4.2,  
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, (4.7) 5.1 i 5.2. Pel que fa als establiments de classe 4.7, la superfície  
mínima serà de 50 metres quadrats. Per als establiments de la classe 4.1 la superfície útil 
mínima serà de 20 m².  Per als establiments de les classes 2.1, 2.2 serà de 60 m2. Per als  
establiments de les classes 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.1 i 5.3 la superfície útil mínima serà de 120 m². 
 
ART. 15 Superfície màxima dels locals. Per als establiments de les classes 4.3, 4.5 i 5.1 
s’estableix una superfície útil màxima, d’acord MBL definició continguda en aquesta Ordenança, 
de 50 m². 
 
ART. 16 Contigüitat amb l’habitatge. Als efectes del que disposa aquesta Ordenança, es 
considerarà que existeix contigüitat horitzontal amb l’habitatge quan l’establiment limiti per les 
parets laterals amb l’habitatge. Es considerarà que existeix contigüitat vertical amb l’habitatge 
quan l’establiment limiti pel sostre o pel paviment amb l’habitatge. 
 
Cap de les activitats incloses a l’àmbit d’aquesta Ordenança no podrà tenir accés des d’espais  
comuns o privatius vinculats a l’ús d’habitatge. Per als establiments de la classe 1.1 es 
prohibeix que les sales d’exhibició estiguin en contigüitat horitzontal o vertical amb l’habitatge. 
 
Per als establiments de la classe 1.2 es prohibeix la contigüitat vertical o horitzontal amb  
l’habitatge. 
 
Per als establiments de les classes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 es prohibeix la contigüitat vertical amb  
l’habitatge. S’exceptuen d’aquesta prohibició les sales de gimnàstica. 
 
Per als establiments de la classe 3.1 es prohibeix la contigüitat vertical i horitzontal amb 
l’habitatge. 
 
Per als establiments de les classes 3.2 i 3.3, es prohibeix la contigüitat vertical amb l’habitatge 
en tots els casos i a més, la contigüitat horitzontal per als locals de superfície d’utilització pel 
públic més gran de 50 m². 
 
Per als establiments de les classes 4.3, 4.5 i 5.1, es prohibeix la contigüitat vertical amb  
l’habitatge. 
 
Per als establiments de les classes 4.4, 4.6, 5.2 i 5.3 es prohibeix la contigüitat vertical o 
horitzontal amb l’habitatge. 
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ART. 17 Soterranis. Es prohibeix la nova instal·lació d’establiments de les classes 1.1, 2.2, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2 i 5.3. en 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. Es prohibeix la nova instal·lació 
d’establiments de les classes 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 i 4.7 (establiments d’hostaleria) 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 una amplada mínima  
d’1’80 m, excloent-hi la superfície destinada a escala, ull d’escala i ascensors. 
 
(Modificat pel Ple 10-2-1994, BOP 19.4.1994) 
 
ART. 18 Alçades interiors mínimes dels locals. L’alçada inferior mínima dels locals regulats 
per aquesta Ordenança serà de 2,50 metres, que podrà reduir-se a 2,10 metres a les zones de 
magatzem, serveis sanitaris i dependències que no s’utilitzin permanentment pel públic o 
personal. Quant a les zones destinades a magatzem no puguin assolir els 2,10 metres 
d’alçada, es podrà compensar per volumetria dins de la mateixa zona. Aquesta 
compensació restarà en tot cas a criteri del tècnic municipal encarregat de la visita de 
inspecció. No tindran aquesta consideració i per tant de s’admetrà la reducció d’alçada, els 
espais destinats a accés, circulació i evacuació del públic. 
 
ART. 19 Accessos i comunicacions dels locals.  
 
1. Els establiments regulats per aquesta Ordenança podran ocupar plantes que tinguin una 
diferència màxima de nivell de 4 metres sobre el punt mig de la rasant de la façana principal. 
 
2. Aquestes plantes disposaran de dues escales de 1,20 m. d’amplada cadascuna si l’aforament 
és més petit que 250 persones. Per aforaments superiors i per plantes superiors a l’esmentada 
al punt 1, l’atorgament de la llicència quedarà condicionada a l’informe previ del Servei de 
Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. Les portes de sortida a l’exterior dels establiments obriran en direcció de la sortida, i les que 
donin a la via pública no envairan la vorera a l’obrir-se. 4. Per aforaments inferiors a 50 
persones la sortida del local tindrà una amplada mínima de 1,20 m. Quan l’aforament ultrapassi 
aquesta quantitat, caldrà disposar de sortides de manera que l’amplada total sigui de 1,80 m.  
per cada 250 persones o fracció. (Modificat pel Ple 10-2-1994, BOP 19.4.1994). 
 
ART. 20 Magatzems.  
 
1. Els establiments de les classes 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2 i 5.3 hauran de 
disposar d’una superfície mínima de magatzem, en funció de la seva superfície total. 
 
Els locals de les classes esmentades al punt 1, (la superfície total dels quals sigui inferior a 60 
m2). hauran de (destinar com a mínim el) tenir un 10 per cent de la seva superfície total 
destinada a magatzem, amb un mínim de 4 metres quadrats, sempre que amb aquesta 
superfície es cobreixin les necessitats d’emmagatzament i s’eviti el fet de col·locar les caixes i 
restant material en la zona d’accés al públic o patis annexos. Els locals que tinguin una 
superfície total superior a 60 m2 hauran d’utilitzar com a zona de magatzem una superfície 
mínima del 20 per cent de la total. 
 
ART. 21 Condicions específiques dels establiments de Restauració - Begudes. Sense 
perjudici del que s’estableix amb caràcter general en aquesta Ordenança, tots els establiments 
de les classes 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 i 4.7 que tinguin una superfície d’utilització pel públic superior a 
500 m² hauran de sotmetre’s a les condicions d’enllumenat, calefacció, ventilació. Mesures 
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contra incendis i d’autoprotecció establerts al Capítol primer del Títol I del RGPE o legislació que 
el substitueixi. 
 
ART. 22 Protecció contra incendis. 1. Tots els establiments objecte d’aquesta Ordenança 
hauran de complir les condicions d’instal·lació previstes a la Norma Bàsica d’Edificació NBE CPI-
91 o la que en el seu moment la substitueixi, al Reglament General d’Espectacles i a les altres 
normes concordants que siguin d’aplicació. 
 
Condicions específiques d’establiments de la classe 1.1. La zona de públic ha de formar 
sector d’incendi respecte a les vies d’evacuació. Les caixes d’escala hauran d’ésser totes del 
tipus tancat. 
 
Condicions específiques dels establiments de les classes 2.2 i 2.4. Les caixes d’escala no 
caldrà que siguin del tipus tancat si no existeix l’exigència de sectorització de la zona que ocupi 
el públic. 
 
Condicions específiques per als establiments de les classes 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 i 4.7.  
La planta baixa i la primera podran formar un únic sector d’incendi (màxim 1000 m²) si existeix 
sectorització respecte de les vies d’evacuació. Les escales que solament uneixin aquests dos 
nivells i no serveixin per a l’evacuació, podran ésser obertes. 
 
Condicions específiques per als establiments de les classes 4.4 i 4.6. Aquests 
establiments hauran de comptar, com a mínim, amb extintors, enllumenat d’emergència i 
senyalització. La sectorització per plantes podrà fer-se conjuntament entre planta baixa i 
primera, sempre que la zona de públic estigui sectoritzada respecte de les vies d’evacuació. 
 
Condicions específiques per als establiments de les classes 5.2 i 5.3. Aquests 
establiments hauran de comptar, com a mínim, amb extintors, boques d’incendis equipades, 
enllumenat d’emergència i senyalització, detecció automàtica d’incendis per a fums i avisador 
acústic i lluminós. La sectorització per plantes podrà fer-se conjuntament entre planta baixa i 
primera, sempre que la zona de públic estigui sectoritzada respecte de les vies d’evacuació. En 
qualsevol cas caldrà complir amb les condicions d’instal·lació previstes a la NBE-CP-91 i al 
RGPE. Tots els elements de decoració de caràcter fix en parets, sostres, paviments, etc. fins i 
tot sofàs, cortines i similars que siguin susceptibles de cremar-se fàcilment, hauran de 
sotmetre’s al procediment exposar a l’art. 20 del RGPE o disposicions substitutòries. 
 
ART. 23 Sortides de fums. Els establiments que disposin de cuina o qualsevol altra 
instal·lació com fregidores, planxes, fogons, etc. que produeixin fums o bafs, hauran d’instal· lar 
una campana perimetral per a la captació i extracció dels fums i bafs a l’exterior de 
l’establiment mitjançant xemeneia fins la coberta de l’edifici, sobrepassant-la en 1,00 m.  
Aquestes campanes hauran de disposar com a mínim de filtres antigreixos de tipus metàl·lic . Es 
prohibeix específicament l’evacuació de fums i bafs als desguassos, shunts de ventilació de 
lavabos o qualsevol altre conducte de tipus comunitari. No es permetran en cap cas les 
campanes que recirculin l’aire a l’interior del local desprès de filtrar-lo. 
 
ART. 24 Aïllament acústic. 1. Els establiments de les classes 1.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 4.6,  
5.1, 5.2 i 5.3, així com els establiments del tipus boleres o similars, hauran d’insonoritzar els  
locals i a tal fi complementaran la documentació a presentar per a la concessió de la llicència 
amb estudi acústic  segons NBE-CA-81, amb detall de la insonorització efectuada i el seu grau 
d’eficàcia respecte a habitatges i locals colindants, partint d’un nivell sonor mínim, a l’interior 
del local, de 90 db A i de tal manera que el nivell de soroll mesurat a l’exterior del local no 
sobrepassi els 3 db mesurats sobre nivell sonor ambiental, sense valors punta accidentals. 
Caldrà aportar certificat de la insonorització efectuada por empresa especialitzada i legalment 
acreditada per aquest tipus d’aïllaments. En els casos que així es cregui oportú, caldrà aportar 
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certificat del nivell sonor expedit per organisme oficial, en les condiciones que estipuli 
l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament podrà exigir la insonorització dels locals destinats a activitats que puguin 
ocasionar molèsties per emissió de sorolls, encara que no siguin de les classes esmentades al 
punt 1 d’aquest article. En aquest cas caldrà informe dels Serveis Tècnics justificatiu de la 
necessitat de l’exigència d’insonorització. 
 
ART. 25 Limitadors sonors. Els establiments de les classes 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 i 5.3 
hauran de tenir instal·lats i precintats limitadors de potència dels aparells productors de 
música, verificats pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
ART. 26 Instal·lació elèctrica.  
 
1. La instal·lació elèctrica dels establiments regulats per aquesta Ordenança s’ajustarà al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries MI BT, i en 
particular a la MI BT 025 sobre instal·lacions en locals de concurrència pública. 
 
2. Tots els establiments regulats per aquesta Ordenança disposaran d’enllumenat d’emergència 
mitjançant aparells autònoms automàtics, del tipus fluorescent, amb autonomia mínima d’1 
hora, senyalitzant correctament els recorreguts d’evacuació i les sortides. 
 
(Modificat pel Ple 10-2-1994, BOP 19.4.1994) 
 
ART. 27 Serveis higiènics. 1. Tots els establiments regulats per aquesta Ordenança hauran 
de disposar de serveis higiènics independents per a cada sexe, en la següent proporció: 
 
Fins un aforament de 50 persones: 1 inodor, 1 lavabo separats per a homes i dones. 
 
Fins un aforament entre 51 1 100 persones: 1 inodor, 1 urinari i 1 lavabo per a homes i 2 
lavabos per a dones. 
 
Per a un aforament entre 101 i 300 persones: 1 inodor, 2 urinaris i 2 lavabos per a homes i 2 
lavabos i 3 inodors per a dones. 
 
Per aforaments superiors a 300 persones serà d’aplicació l’article 12 del Reglament General de 
Policia d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives.  
 
Els lavabos i els urinaris no es podran instal·lar a la mateixa cabina que els inodors. En cap cas 
els inodors estaran comunicats amb el local, excepte si existeix un vestíbul amb doble porta. 
 
Per al càlcul dels aforaments s’estarà a allò que determini l’article següent d’aquesta Ordenança 
“Per als establiments existents abans de la data d’entrada en vigor de la present 
Ordenança, i sempre que la superfície total sigui inferior a 80 metres quadrats, 
s’autoritzarà que el lavabo i inodor, estiguin dins de la mateixa cabina, sempre i 
quant les portes d’aquestes cabines no donin directament al públic, i en tot cas, 
s’admetrà la col·locació  d’una mampara fixa i opaca.” 
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ART. 28 Aforaments.  
 
1. Per a l’aplicació d’aquesta Ordenança es considera aforament màxim el que resulti d’aplicar 
la fórmula següent: aforament màxim = Superfície útil local / 0,7 m2 / persona 
 
2. S’entendrà per superfície útil, als efectes de la fórmula anterior, la de la sala ocupable pel 
públic. No s’inclouen els vestíbuls, banys, guarda-robes, espai interior de barra de bar i altres 
no ocupables permanentment pel públic  com ara passadissos que hagin d’estar expedits per raó 
de la seva funció d’evacuació, circulació del públic o tal com espais d’utilització alternativa (com 
ara les pistes de ball). 
 
3. Aforament mínim. Es considerarà aforament mínim el que resulti de l’aplicació dels mòduls 
següents a la superfície útil del local:  
 
(quadre fotocopiat) 
 
Per a l’aforament en cinemes i teatres s’estarà al que es disposa en el Reglament de 1935, amb 
les modificacions, pel que fa als primers, introduïdes per a les sales X. 
 
En els locals oberts: 
 
Seients a l’aire lliure: 1 persona cada 0,424 metres quadrats (exclosos els passos) (art. 28.1 
RGPE). 
 
Localitats dempeus: 1 persona cada 0,5 m2 “ en front que miri al terreny de joc o circuit” (art. 
28.6 RGPE) en un fons d’1 m.  
 
4. Aforament autoritzat; L’aforament autoritzat quedarà comprès entre els esmentats 
aforaments màxim i mínim, i resultarà d’aplicar els mòduls expressats més amunt a la real i 
efectiva distribució de zones del local, amb  exclusió de les dependències no utilitzables 
permanentment pel públic i definides al punt 2 d’aquest article. En cap cas l’aforament 
autoritzat no ultrapassarà l’aforament màxim possible definit al punt 1 d’aquest article. 
L’aforament autoritzat no serà mai inferior a l’aforament mínim,  definit al punt 3 d’aquest 
article. 
 
ART. 29 Revalidació de la llicència municipal. Tots els establiments de les classes 1.1, 1.2, 
3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 4.6, 5.1, 5.2 i 5.3. hauran de revalidar llur llicència municipal d’instal·lació 
cada 4 anys, sol·licitant-ho mitjançant instància tres mesos abans de transcórrer cada període 
quadriennal. A la sol·licitud de revalidació s’hi acompanyarà declaració jurada del titular de la 
llicència en la qual es faci constar que no s’han introduït modificacions en l’establiment des de 
la darrera revisió o des de la concessió de la llicència en el se cas. Així mateix , s’acompanyarà  
certificació visada pel corresponent col·legi professional de facultatiu competent que acrediti el 
correcte funcionament de l’activitat i de les condicions d’instal·lació imposades. 
 
ART. 30 Certificats de revisió de les instal·lacions  tècniques. 
Tots els establiments dins de l’àmbit d’aquesta Ordenança hauran d’estar en tot moment en 
possessió dels certificats de revisió de llurs instal· lacions tècniques (elèctriques, de gas, 
calefacció condicionament d’aire, frigorífiques, de protecció, prevenció i extinció d’incendis i 
altres exigibles d’acord amb la legislació vigent) amb termini de validesa vigent que hauran 
d’ésser exhibides a petició dels inspectors municipals acreditats. 
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CAPÍTOL V. DISPOSICIONS RELATIVES ALS HORARIS. 
 
Modificat pel Ple 10-2-1994, BOP 19.4.1994) 
 
ART. 31 Disposicions generals. Aquesta Ordenança es remet, per a la major part de les 
classes d’establiments que regula, a les disposicions sobre horaris que en cada moment tingui 
establerta la Conselleria de Governació de la  Generalitat de Catalunya. Per algunes de les 
classes, però, s’estableixen limitacions específiques que afectaran (solament) tant als 
establiments de nova obertura com als de canvis de nom. 
 
ART. 32 Horari màxim dels establiments de la classe 2.1. Els establiments de la classe 
2.1 tancaran com a més tard a les 23,30 hores. 
 
ART. 33 Horari màxim dels establiments de la classe 2.2, 2.3 i 2.4. Els establiments de 
les classes 2.2, 2.3 i 2.4 tancaran com a més tard a les 23,30 hores. 
 
ART. 34 Horari màxim de tancament dels establiments de la classe 3.3. Els establiments 
de la classe 3.3 tancaran com a més tard a les 23,30 hores. 
 
ART. 35 Horari màxim de tancament dels establiments de la  classe 4.1 i 4.2. Els 
establiments de les classes 4.1 i 4.2 tancaran com a més tard a les 23,30 hores. 
 
ART. 36 Horari màxim de tancament dels establiments de la classe 4.7. Els establiments 
de la classe 4.7 tancaran com a més tard a les 0,30 hores. 
 
ART. 37 Horari màxim de tancament dels establiments de les classes 1.1, 1.2, 3.1,  
3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 i 5.3. Els establiments de les classes 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.3,  
4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 i 5.3 es regularan, pel que fa als horaris màxims de tancament, per les 
disposicions genèriques de la Conselleria de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
ART. 38 Perllongació dels horaris a les vigílies. Les nits de vigílies de dies festius, dels  
dissabtes i dels divendres es permetrà estendre mitja  hora més l’horari màxim de tancament 
per a les classes d’establiments a les quals aquesta Ordenança estableix limitacions d’horari. 
 
ART. 39 Període mínim d’inactivitat. Per a tots els establiments regulats per aquesta 
Ordenança s’estableix un període mínim de sis hores entre  l’hora màxima de tancament 
autoritzada i l’obertura següent, encara que el local figuri en més d’una llicència d’activitat els 
horaris de les quals permetessin el creuament d’horaris. Cap establiment, d’altra banda, no 
podrà obrir abans de les 6 hores de la matinada. 
 
CAPÍTOL VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’ORSERVÀNCIA DE  L’ORDENANÇA 
 
ART. 40. Placa de característiques. Tots els establiments regulats per aquesta Ordenança 
hauran d’instal·lar, a l’exterior del mateix i en lloc permanentment visible, una placa amb les 
dades del local que es descriuen a continuació  
 
(quadre fotocopiat 5) 
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ART. 41 Mesures de col·laboració cívica. 1. Els establiments obligats a disposar del servei 
d’advertiment al públic descrit als punts subsegüents d’aquest article són: 
Fronts de vial del tipus A : Classes 3.1, 3.2, 4.4, 4.6, 5.1, 5.2 i 5.3 
Fronts de vial del tipus B : Classes 3.2, 4.3, 4.5 i 5.1 
Fronts de vial del tipus C : Classes 3.1, 3.2, 4.4, 4.6, 5.2 i 5.3 
 
2. El servei d’advertiment al públic consistirà en una persona encarregada de vetllar a l’interior 
del local i d’altra encarregada de vetllar l’accés o accessos del local. 
 
3. 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 i quan no hagi adoptat en cada supòsit les mesures establertes en el 
present article. 
 
4. L’esmentat servei serà responsable d’advertir al públic dels possibles incompliments dels 
seus deures cívics, tals com la producció de sorolls, l’obstrucció de les sortides d’emergència i 
del trànsit de vehicles i d’altres similars. En cas que les seves recomanacions no siguin ateses, 
haurà d’avisar immediatament als serveis d’ordre públic que calgui als efectes adients. 
 
5. Els establiments que, d’acord amb el que s’estableix als paràgrafs anteriors hagin de comptar 
amb servei d’advertiment i que tinguin més d’un accés ordinari, hauran de disposar de tantes 
persones a l’exterior com accessos oberts, en el cas que aquests es trobin a una distància 
superior a 20 metres un de l’altre  dins de la mateixa façana, i en el cas que estiguin situats en 
façanes diferents del mateix edifici, sigui quina sigui la distància entre ells. 
 
6. A cada establiments obligat a tenir servei d’advertiment existirà una persona diferent de les 
que exerceixen el treball d’advertiment esmentat en aquest article, que sigui responsable de 
l’ordre del local i dels seus accessos, i que serà l’interlocutor davant les autoritats en qualsevol 
moment, en cas d’inspeccions o comprovacions. 
 
7. Serà responsabilitat dels establiments, també, el manteniment de la neteja de les voreres o 
espais de vianants fins una distància de vint metres a comptar de cadascuna de les portes 
d’accés dels locals, en especial pel que fa referència a la presència de ampolles, envasos, gots i 
altres deixalles produïdes per l’activitat de l’establiment. 
 
ART. 42 Característiques del servei d’advertiment al públic. La persona acreditada per al 
servei d’advertiment a l’interior podrà ser alguna de les que realitzen un treball a l’establiment 
en contacte amb el públic, com cambrers, etc. En canvi, la persona o persones acreditades per 
al servei exterior no podrà/n simultanejar aquesta tasca amb cap altra i haurà/n de romandre  
al punt d’accés permanentment, havent d’ésser substituït/s per un altre dels titulars dels servei 
en cas d’absències momentànies. Per a exercir aquesta funció no serà necessària la pertinença 
a la plantilla d’empreses de seguretat o similars, donada la seva tasca de simple advertiment de 
la conveniència de no produir molèsties innecessàries i, en el seu cas, de donar immediatament 
coneixement a l’autoritat competent. L’Ajuntament podrà establir que la Policia Local hagi 
d’expedir acreditacions per a les persones que designin els titulars dels establiments per a 
exercir les tasques d’advertiment i per als responsables dels locals, de manera que hom pugui 
recusar a aquelles persones que hagin presentat anteriorment deficiències comprovades en el 
seu exercici, L’Ajuntament també podrà encomanar a la Policia Local campanyes divulgadores i 
d’homogeneització de les tasques d’advertiment, mitjançant cursets de formació, circulars  
periòdiques o pels mitjans que hom consideri adients. 
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ART. 43 Taxa de vigilància especial. L’Ajuntament podrà establir un servei de vigilància 
complementari d l’ordinari destinat exclusivament a evitar les molèsties produïdes per 
l’incompliment de la Llei a l’interior o a l’entorn dels  establiments amb més possibilitats de 
general alteracions de l’ordre ciutadà. Aquest servei complementari estarà finançat mitjançant 
taxa o contribució especial o qualsevol altre mètode previst s la legislació vigent, i afectarà als 
establiments de les classes 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 4.6, 5.2 i 5.3. 
 
Per a l’aplicació de la taxa o contribució, el paràmetre d’aplicació serà l’aforament màxim del 
local. 
 
 
CAPÍTOL VII. ALTRES DISPOSICIONS. 
 
ART. 44 Establiments existents en el moment de l’aprovació de l’Ordenança. Els 
establiments existents en el moment de l’aprovació d’aquesta l’Ordenança que disposin de 
llicència vàlida per a l’activitat que exerceixen, i que no compleixin les condicions de localització 
que s’hi estableixen, tals com compatibilitat d’usos, distàncies mínimes o respecte a les àrees 
de protecció, podran seguir exercint la seva activitat amb les limitacions quant a traspassos i 
canvis de titularitat establerts en l’article corresponent i dins del compliment de totes les demés 
prescripcions de l’Ordenança i demés legislació vigent, i en particular amb l’observància dels  
següents aspectes: 
 
Període mínim de tancament de 6 hores. 
Obligació d’exhibir la placa de característiques. 
Obligació de disposar del servei d’advertiment al públic. 
 
ART. 45 Terrasses. Seran d’aplicació les disposicions vigents en matèria d’ocupació de la via  
pública, amb les matisacions dels punts següents:  
 
Quan s’hagi acomplert l’hora màxima de tancament autoritzada, els establiments hauran 
d’haver recollit totalment les taules i cadires i demés elements de mobiliari, de manera que no 
siguin utilitzables físicament per les persones que puguin romandre a l’indret. 
 
La superfície de vorera autoritzada per a la instal·lació de taules comptabilitzarà als efectes de 
l’obligació de les mesures de col·laboració cívica previstes en aquesta Ordenança amb 
independència de l’horari autoritzat per a l’establiment, les terrasses hauran de finalitzar les 
seves activitats com a màxim a les 0,30 hores, sense que puguin superar l’horari autoritzat per 
a l’establiment. 
 
ART. 47 Patis i jardins dels establiments. Els patis i jardins dels establiments, inclosos 
aquells espais coberts amb materials lleugers que no poden complir les especificacions 
d’aïllament acústic contingudes en l’Ordenança, no podran disposar de cap tipus d’aparell 
productor de so, ni fix ni portàtil. Aquests espais solament podran utilitzar-se en el cas 
d’establiments de les classes 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. Amb independència dels horaris  
autoritzats per als establiments, l’espai de patis i jardins haurà de deixar de ser ocupat pel 
públic a partir de les 0 hores. S’exceptuen d’aquesta condició els fronts de vial del tipus D. La 
superfície de jardins i patis utilitzable pel públic comptabilitzarà als  efectes de l’obligació de les 
mesures de col·laboració cívica previstes en aquesta Ordenança. 
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ART. 48 Procediment per a la concessió de llicències. 1. Per tal de garantir la correcta 
aplicació de l’Ordenança, el tècnic responsable d’aquest servei municipal efectuarà 
sistemàticament les següents comprovacions: 
 
Verificacions de que tipus d’activitat sol·licitada és compatible amb  la zona d’aplicació de 
l’Ordenança dins la qual es troba situat l’establiment. Comprovació de que l’establiment – en 
funció del seu tipus - no es troba dins d’un front de vial situat dins les àrees de protecció.  
 
Comprovació de que l’establiment manté les separacions mínimes establertes per l’Ordenança 
amb altres establiments del tipus detallats en aquest articulat. 
 
A partir del moment en que es rebi la sol·licitud, s’encomanarà d’ofici als Serveis d’Inspecció del 
Municipi la realització d’un informe preceptiu en el que consti, al menys, la següent informació: 
 
- Si l’establiment pel qual es demana llicència ja existeix, amb el mateix o deferent nom, i 
quina és l’activitat que dur a terme. 
 
- Si, en cas d’existir, disposa o no de la corresponent llicència d’activitats vàlida i adequada al 
tipus d’activitat que exerceix. En el cas que la sol·licitud de llicència es refereixi als establiments 
de les classes 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 i 5.3 caldrà, a més, afegir 
relació dels establiments de les classes 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 i 5.3 
que es troben a una distància inferior als 100 (cent) metres, mesurats en la forma descrita en 
aquest articulat. 
 
Una vegada concedida - si és el cas - la corresponent llicència d’activitats, es donarà compte als 
Serveis Tècnics corresponents per tal que facin l’anotació al Cens informàtic actualitzable que 
s’esmenta en la Disposició Final Segona d’aquest text. El tècnic responsable certificarà que s’ha 
procedit sistemàticament de la manera descrita, que s’han efectuat les inspeccions pertinents i 
que s’ha procedit a fer l’anotació en els censos corresponents. 
 
ART. 49 Documentació necessària per a obtenir la llicència.  
 
1. Tota nova sol.licitud d’instal.lació dels establiments contemplats en la present ordenança, 
així com la legalització dels existents sense l’empara de la mateixa haurà de contenir la següent 
documentació: 
 
- Instànc ia, en model oficial, fent constar el següents extrems  
 
a) Nom, edat i domicili del sol·licitant i títol o qualitat en virtut de la qual sol·licita l’autorització.  

b) Declaració de la classe d’establiment públic, la realització del qual es pretén en el 
local. 

 
- Projecte tècnic, en quadruplicat exemplar, el qual, a més de la documentació prescrita a 
l’article 28 de les OOMM d’Edificació i l’article 29 del Reglament d’Activitats Molestes, haurà de 
contenir els següents documents:  

- Plànol a escala 1:50, e el que quedi perfectament assenyalada la barra, prestatgeries o 
similars, col·locació de taules, cadires, sofàs, etc. També s’assenyalaran els banys 
corresponents a ambdós sexes i les portes d’entrada i sortida, així com les d’emergència en el 
seu cas. S’assenyalaran també les vies d’evacuació que es preveuen i el lloc on es col·locaran 
els extintors i hidrants contra incendis, etc. 

- A la memòria descriptiva s’assenyalarà amb precisió el tipus de decoració, materials  
qui hi intervenen, tipus d’enllumenat, ambient musical, tipus d’aïllament acústic i insonorització, 
així com el tipus de material contra incendis previst, es a dir, el nombre d’extintors, tipus i 
capacitat, i el nombre i ubicació de les lluminàries d’emergència. 
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Article 50.- Traspassos i canvis de titularitat 
 
(Per acord de Ple de data 28 de febrer de 2006 es va aprovar la modificació d’aquest article 50, 
BOP núm. 254, de 29 de juny de 2006). 
 
1. Es permeten els canvis de titularitat o transmissió de la llicència o permís municipal en tots 
aquells establiments que compleixin les condicions establertes per aquesta Ordenança i la resta 
de normes sectorials aplicables i vigents en el moment de la sol·licitud de la transmissió de la 
llicència o permís municipal. 
 
2. No es permet cap transmissió de la llicència o permís municipal si el local no compleix i no 
pot complir totes i cadascuna de les determinacions establertes per la normativa aplicable en el 
moment de la sol·licitud de la transmissió de la llicència o permís municipal. 
 
3. La sol·licitud de transmissió de la llicència o permís municipal haurà d’estar signada pel 
titular de l’activitat fins aquell moment i el sol·licitant de la transmissió. S’haurà d’acompanyar 
a aquesta sol·licitud la llicència o permís municipal concedit a l'actual titular de l’establiment i 
un certificat lliurat per tècnic competent i visat pel Col·legi professional corresponent que 
acrediti que el local compleix totes les condicions exigides per la normativa vigent per a 
l’exercici de l’activitat que es tracti. 
 
4. Si en el moment de la sol·licitud de la transmissió de la llicència o permís municipal 
l’establiment no compleix la totalitat de les condicions a que s’ha fet referència en l’apartat 
anterior, la persona física o jurídica que sol·licita la transmissió de la llicència, previ informe 
emès pel tècnic municipal corresponent, haurà d’adequar les instal·lacions o local al que preveu 
la normativa vigent. 
 
5. Si algun dels establiments instal·lats a la ciutat no poguessin complir amb la totalitat de les 
condicions establertes per aquesta Ordenança no s’autoritzarà la transmissió de la llicència o 
permís municipal, la llicència municipal anterior s’entendrà caducada i l'Ajuntament ordenarà el 
cessament el cessament de l’activitat per manca títol habilitant per exercir-la. 
 
6. Allò assenyalat en els apartats anteriors no serà aplicable en el supòsit dels establiments 
classificats amb els codis 5.1 i 5.2 per aquesta Ordenança i únicament en allò que fa referència 
a la seva localització (distàncies mínimes, fronts de vial protegits, contigüitat amb habitatges, 
etc.) que podran continuar funcionant durant un període màxim de 3 anys, a comptar del dia 
20 de juny de 2006, període durant el qual podrà efectuar-se una única transmissió de llicència. 
Si transcorreguts tres anys, sense que s’hagin modificat les condicions o requisits establerts per 
aquesta Ordenança per als establiments dels codis 5.1 i 5.2, es constata la impossibilitat 
Material de complir les condicions de localització fixades, la llicència municipal concedida 
s’entendrà caducada i l'Ajuntament ordenarà el cessament de l’activitat per manca títol 
habilitant per exercir-la. 
 
( Modificat pel Ple 10-2-1994, BOP 19.4.1994 ) 
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S’afegeix: 
 
CAPÍTOL VIII RÈGIM SANCIONADOR  
 
ART. 51 Tipificació d’infraccions. Tot incompliment de les disposicions que estableix aquesta 
Ordenança, així com l incompliment la Llei 10/1990 de 15 de juny de la Generalitat sobre 
policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, constitueix inf racció 
administrativa i serà sancionada d’acord amb el que s’estableix en l’esmentada Llei i en els  
articles següents d’aquesta Ordenança. 
 
Les infraccions administratives comeses respecte el que s’estableix en aquesta Ordenança 
poden constituir faltes lleus, greus i molt greus. Això sens perjudici del que disposa el capítol 12 
de la Llei 10/1990 així com d’altres disposicions vigents d’aplicació. 
 
ART. 52 Són faltes lleus qualsevol acció o omissió no tipificada en els articles següents com a 
greus o molt greus i també les realitzades contra allò que disposa: 
 
a) L’article 40 referent a la instal·lació de la placa de característiques. 
b) El que s’estableix a l’article 41 referent a mesures de col·laboració cívica. 
c) El que s’estableix a l’article 42 referent a les característiques del servei d’advertiment al 
públic. 
 
ART. 53 Són faltes greus les accions o omissions realitzades contra allò que es disposa en els 
articles següents de l’Ordenança: 
 
a) El que s’estableix a l’article 29 referent a l’obligació de revalidar la llicència d’instal·lació. 
b) El que s’estableix a l’article 30 referent a la possessió dels certificats de revisió 
d’instal·lacions tècniques. 
c) El que s’estableix en els articles 31 a 38 referents als horaris màxims de tancament. 
d) El que s’estableix a l’article 47 referent alls aparells productors de so en patis i jardins. 
e) L’exercici d’una activitat que disposant de llicència, el seu titular no hagi sol·licitat de 
l’Ajuntament el canvi de nom i hagi complimentat les mesures correctores necessàries. 
f) La reiteració en la comesa d’infraccions lleus. 
 
ART. 54 Són faltes molt greus les accions o omissions realitzades contra allò que es disposa en 
els articles següents de l’Ordenança: 
a) L’exercici de l’activitat sense disposar de la preceptiva llicència municipal o sense haver 
complimentar les mesures correctores imposades. 
b) La reiteració en el cometiment d’infraccions greus. 
 
ART. 55 Tipificació de sancions. Les faltes lleus podran ser sancionades amb multa fins a 
601.01 euros. 
 
ART. 56 Les faltes greus se sancionaran amb una multa compresa entre 601.01 i 3606.07 
euros. 
 
ART. 57 Les faltes molt greus se sancionaran amb una multa compresa entre els 3606.07 
euros fins a 6010.12 euros. 
 
 
 



 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 19  
ajuntament@santfeliu.cat – www.santfeliu.cat 

- 17 - 

 
 
ART. 58 La multa imposada serà compatible amb l’adopció ’altres mesures previstes per a fer 
complir la legalitat vigent, com:  
a) Quan es tracti de falta greu, amb el tancament provisional er un període de quinze dies. 
b) Quan es tracti de faltes molt greus o es produeixin de forma reiterada i reincident en faltes 
greus, amb el tancament definitiu de l’activitat. 
 
ART. 59 La reincidència en la infracció es considerarà causa gravant i comportarà l’aplicació de 
la sanció en el seu grau màxim. 
ART. 60. Per a la graduació de la sanció es tindrà en compte: 
a) Els perjudicis ocasionats. 
b) La importància o categoria del local. 
c) La reiteració o reincidència. 
d) La intencionalitat. 
e) La no observança dels requeriments i advertències efectuats 
per l’Ajuntament. 
ART. 61 Procediment sancionador.. Les infraccions a què es refereix aquesta Ordenança 
seran sancionades amb instrucció prèvia corresponent expedient sancionador segons els  
principis i tràmits procedimentals establerts en la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Reial Decret 1398/1993, que 
regula el procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora i l’Ordenança municipal que 
reguli el procediment sancionador. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera. Els horaris màxims de tancament establerts en aquesta Ordenança podran ser 
modificats en qualsevol moment mitjançant Resolució d’Alcaldia. 
 
Segona. El municipi de Sant Feliu de Llobregat haurà de mantenir un fitxer informatitzat, 
actualitzat i exhaustiu, basat en el cens bàsic que s’acompanya en aquest Ordenança com 
Annex, i en el qual hi figurin totes les dades referents a l’activitat, els permisos d’obres i/o 
activitats, la titularitat, la situació física, així com les actuacions disciplinàries de què hagi pogut 
ésser objecte. 
 
Tercera. En el termini màxim de tres mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta 
Ordenança, el municipi de Sant Feliu aprovarà la norma legal que regularà el tamany, material, 
característiques gràfiques i demés condicions de les plaques característiques a què es fa 
referència a l’article 40 d’aquest articulat. 
 
Quarta. L’obligació de tenir instal·lades les plaques de característiques començarà dos mesos 
desprès de l’entrada en vigor de la norma legal que reguli les seves característiques. 
 
Cinquena. Amb motiu de la celebració de la Festa Major, revetlles populars i altres 
manifestacions cíviques, l’Alcalde podrà, en l’àmbit de la seva competència, dictar disposicions 
especials i excepcionals adients a la festivitat. 
 
Sisena. Als efectes de l’aplicació de l’Ordenança als establiments existents abans de la seva 
vigència, s’estableix la següent taula d’equivalències entre les categories del Catàleg annex a la 
Llei 10/1990 i les classes d’establiments definides en l’Ordenança: 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera. Establiments existents sense llicència que empari la seva activitat.  
 
Procediment de legalització. Tots aquells establiments existents amb anterioritat a la data 
d’aprovació inicial d’aquesta Ordenança i que no estiguin en possessió de llicència vàlida per a 
l’activitat que exerceixen disposaran d’un termini d’un any a comptar de la data d’aprovació 
inicial per a presentar la documentació necessària per a la seva legalització en els condicions 
anteriors a aquesta Ordenança, es a dir, sense veure’s afectats per les limitacions de distàncies 
mínimes, zones de protecció o de compatibilitat d’usos. 
 
Si existeixen deficiències esmenables en la documentació presentada, el sol·licitant disposarà  
d’un nou termini improrrogable de dos mesos per a presentar les esmenes requerides, davant 
les quals el Municipi haurà  d’autoritzar o denegar definitivament la llicència. Aquesta denegació 
solament podrà tenir lloc per manca de la documentació precisa o per manifesta i comprovada 
incompatibilitat de l’establiment amb les activitats residencials contigües. Un cop vençuts els 
terminis per a la legalització voluntària de  l’establiment, establerts als punts anteriors sense 
que aquest hagi obtingut la  corresponent llicència, s’haurà de sotmetre a les condicions fixades 
per als nous establiments pel que fa a compatibilitat d’usos segons la zona, manteniment de 
distàncies mínimes, no ocupació dels fronts de vial protegits, etc. L’Ajuntament de Sant Feliu 
podrà establir les reduccions de taxes i demés mesures que estimi oportunes en ordre a 
incentivar el procediment legalitzador per part dels establiments. Totes les mesures 
esmentades anteriorment són sense perjudici de l’aplicació del règim sancionador previs a 
l’ordenament vigent en matèria de llicència urbanístiques i demés legislació incident. 
 
Segona. Revisió de l’Ordenança. Als dos anys de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, 
com a màxim, caldrà procedir, per part de l’Ajuntament de Sant Feliu, a la seva primera revisió, 
per tal d’ajustar les seves disposicions en funció del resultat del primer període d’aplicació. 
Posteriorment , caldrà revisar l’Ordenança cada quatre anys. 
 
Tercera. Requeriments pendents de compliment. Els establiments que van ser requerits al 
seu dia per l’Ajuntament de Sant Feliu perquè efectuessin obres d’adaptació en els seus locals 
dins d’un termini determinat, hauran de complir amb les obres indicades al seu dia i, a més, les 
que es derivin del compliment d’aquesta Ordenança que no estiguin incloses en els esmentats 
requeriments. 
 
Quarta. Inici de l’obligació de revalidar la llicència. L’any 1992 serà el primer en què 
regirà l’obligació establerta en aquesta Ordenança de revalidació de la llicència municipal per 
als establiments de les classes 1.1, 1.2,  3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 4.6, 5.1, 5.2 i 5.3, sigui quina sigui 
la data en què hagués estat atorgada la primera llicència municipal d’instal·lació o en què 
s’hagués dut a terme  el darrer traspàs d’aquesta, i el titular de la llicència haurà d’aportar els  
documents exigits dins els dos mesos anteriors a l’inici de l’esmentat any. 
 
Cinquena. Inici de l’obligació de comptar amb el servei de advertiment. L’obligació de 
comptar amb el servei de advertiment. Al públic  establerta per aquesta Ordenança per a 
determinades classes d’establiments, serà exigida immediatament als establiments autoritzats 
després de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, i a la totalitat dels establiments que hi 
estiguin subjectes a partir dels tres mesos des de l’esmentada vigència, sense perjudici que ja 
hi estiguin obligats per la legislació anterior vigent. ( Modificat pel Ple 10-2-1994, BOP 
19.4.1994 ) 
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S’AFEGEIX: 
 
“Sisena. Disposició transitòria a la modificació. Les modificacions introduïdes en el 
redactat de l’Ordenança i en concret el que es disposa en els articles 7, 14,18,20,27 i 31, seran 
d’aplicac ió als expedients en tràmit iniciats anteriorment a l’entrada en vigor d’aquesta revisió.” 
………………………………… 


