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CAPÍTOL I 
Disposicions generals 
 
 
Article 1.  Àmbit d'aplicació 
L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança és el  municipi d'Igualada. 
 
 
Article 2. Objecte 
Les activitats  objecte de regulació  són les  previstes en la Llei 1/2009, de 6 de 
juliol,  de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives i en el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el seu 
reglament, amb les modificacions de detall que s'especifiquen en aquest articulat. 
 
En els  aspectes no definits explícitament en aquesta ordenança, serà 
d'aplicació la Llei 1/2009 i el seu desenvolupament reglamentari, i altres 
disposicions legals de rang superior. 
 
 
 
CAPÍTOL II 
Característiques generals dels establiments. 
 
 
Article 3.  Classificació  dels establiments 
Aquesta ordenança, que desenvolupa la classificació del catàleg d’espectacles 
públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic on 
aquests es duen a terme contingut en l’annex I del Decret 112/2010, classifica les 
activitats objecte de regulació de la manera següent: 
 
Classe 1.1:  Establiments d'espectacles públics, oberts al públic fixos (cinemes, 

teatres, etc.). 
Classe 1.2:  Establiments d'espectacles públics, oberts al públic no permanents 

desmuntables. 
Classe 1.3:  Establiments de jocs i apostes (bingos i casinos). 
Classe 1.4: Altres establiments de jocs i apostes amb expectatives de guany 

econòmic (sales de màquines escurabutxaques, etc). 
Classe 1.5: Establiments de jocs recreatius juvenils. 
Classe 1.6.1: Bars musicals de superfície inferior o igual a 100 m2. 
Classe 1.6.2: Bars musicals de superfície superior a 100 m2. 
Classe 1.7: Sales de festa amb espectacles, sales de festa amb espectacle per 

a menors d’edat, sales de ball, discoteques, discoteques de 
joventut, sales de concert, sales de concerts d’infància i joventut, 
cafès teatre i cafès concert.  

Classe 2.1: Establiments per a la pràctica de l'esport en espais oberts. 
Classe 2.2: Establiments per a la pràctica 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: Bars de begudes. 
Classe 3.2: Bars.  
Classe 3.3: (sense contingut) 
Classe 3.4: (sense contingut) 
Classe 3.5: (sense contingut) 
Classe 3.6: (sense contingut) 
Classe 3.7: Restaurants, salons de banquets i restaurants musicals. 
Classe 3.8: Restaurants bar. 
 
 
Article 4. Definició dels establiments d'espectacles públics  
Establiments en els quals es desenvolupen representacions, actuacions, 
exhibicions, projeccions, competicions o activitats d’altre tipus adreçades a 
l’entreteniment o al lleure, realitzades davant de públic, i dutes a terme per 
artistes, intèrprets o actuants, que intervenen per compte d’una empresa o per 
compte propi. 
 
S’estableixen les classes següents: 
 
Classe 1.1: Correspon als establiments oberts al públic fixos, és a dir, els locals 
tancats, permanents no desmuntables, coberts totalment o parcialment, que estan 
establerts en edificacions independents o agrupades amb altres que siguin 
inseparables del sòl sobre el qual es construeixen. 
 
Classe 1.2: Correspon als establiments oberts al públic no permanent 
desmuntables, és a dir, els locals o les construccions conformats per estructures 
desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o 
elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de 
muntatge, desmuntatge o trasllat. Poden ser coberts totalment o parcialment, i 
oberts o tancats. 
 
 
Article 5. Definició dels establiments esportius 
S’estableixen les classes 2.1, 2.2, 2.3 i 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. I, la segona, té en compte si  l'establiment únicament es destina a la 
pràctica de l'esport, en qualsevol de les seves modalitats, inclosa la gimnàstica, o 
bé compagina la pràctica de l'esport amb la seva exhibició. 
 
 
Article 6. Definició dels establiments de jocs i apostes 
S’estableixen les classes següents: 
     
Classe 1.3: Correspon a les sales de bingo i als casinos. 
Classe 1.4: Correspon a la resta d 'establiments de jocs d'atzar, que tinguin 

instal·lats més de tres màquines recreatives, amb expectatives de 



benefici econòmic per part del jugador, tals com sales de màquines 
escurabutxaques.  

Classe 1.5: Correspon als locals de jocs recreatius, amb més de tres màquines 
recreatives, sense expectativa de benefici econòmic per al jugador 
(billar, tennis de taula, jocs electrònics de simulació, etc.) 

 
 
Article 7. Definició dels establiments de restauració 
S'estableixen les classes següents: 
 
Classe 3.1: Correspon als bars de begudes. 
Classe 3.2: Correspon als bars. 
Classe 3.3: (sense contingut) 
Classe 3.4: (sense contingut) 
Classe 3.5: (sense contingut) 
Classe 3.6: (sense contingut) 
Classe 3.7: Correspon als restaurants, salons de banquets i restaurants 
musicals. 
Classe 3.8: Correspon als restaurants bar. 
 
A l'efecte d'establir el límit entre els restaurants i els altres establiments de 
restauració, es considerarà que pertanyen a la classe 3.7 els establiments que 
disposen de forns o cuines de qualsevol tipus, amb les condicions de seguretat i 
d'extracció de fums descrites en aquesta ordenança, i que disposen d'un 
habitacle específic per a la cuina, obert o tancat, d'una superfície mínima de 6 m2. 
 
La classe 3.2 solament podrà disposar de petites cuines o forns, alimentats amb 
energia elèctrica, que no superin en conjunt els 2.000 W.  S'exclouen del còmput 
els forns microones o aparells elèctrics que compleixin funcions anàlogues. Es 
permeten les planxes de funcionament a gas i les fregidores, sempre i quan 
tinguin extracció de fums amb xemeneia, la qual superi al menys en 1 m la 
coberta de l'edifici i no produeixi cap tipus de molèstia  a les obertures dels 
habitatges veïns. 
 
 
Article 8. Locals d'activitats musicals 
Aquest grup inclou els establiments que es caracteritzen per la presència d'un 
nivell sonor superior als 70 dBA mesurats a l'interior de l'establiment, i que es 
classifiquen a l’annex I.III.2 del Decret 112/2010. 
 
S' estableixen les classes d'establiments següents: 
 
Classe 1.6.1: Bars musicals de superfície inferior o igual a 100 m2. 
Classe 1.6.2: Bars musicals de superfície superior a 100 m2. 
Classe 1.7:    Sales de festa amb espectacles, sales de festa amb espectacle per 

a menors d’edat, sales de ball, discoteques, discoteques de 
joventut, sales de concert, sales de concerts d’infància i joventut, 
cafès teatre i cafès concert. 



 
 
Article 9. Locals d'activitats múltiples 
Quan en un establiment es desenvolupen activitats englobades en diverses 
classes, segons la divisió fixada per aquesta ordenança, hi seran d'aplicació les 
condicions i les limitacions d'aquella classe que suposa major perillositat i 
molèstia. 
 
 
 
CAPÍTOL III 
Condicions físiques de localització dels establiments 
 
 
Article 10. Localització de l'establiment. 
De conformitat amb el Pla General d'Ordenació d'Igualada, els establiments 
regulats en aquesta ordenança, es localitzaran de la manera següent:  
 
Clau 6. Nucli antic 

Admet l'ús recreatiu en planta baixa fins a 200 m2 construïts i l'ús 
comercial. 
S'admeten les classes 1.1 i 1.5 en planta baixa i, les classes 3.1, 3.2, 3.7, i 
3.8. 

Claus 7, 8 , 9 i 10 
Admet l'ús recreatiu, el comercial i l'esportiu. S'admeten les classes 1.1, 
1.3, 1.4, 1.5, 1.6.1; 2.1, 2.2; 3.1, 3.2, 3.7, i 3.8. 

Clau 11. Àrees de millorament de la trama urbana 
Admet l'ús recreatiu, el comercial i l'esportiu. S'admeten les classes 1.1, 
1.3, 1.4, 1.5, 1.6.1; 2.1, 2.2, 2.3, 2.4;  3.1, 3.2, 3.7 i 3.8. 

Clau 12. Ordenació volumètrica anterior 
Admet l'ús recreatiu, el comercial en planta baixa i l'esportiu en pista 
coberta. S'admeten les classes 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.1; 2.2, 2.4; 3.1, 3.2 i 
3.7. 

Clau 13. Blocs oberts alts 
Admet l'ús recreatiu, el comercial i l'esportiu als espais lliures d'ús  
col·lectiu.  S'admeten les classes 1.3, 1.4, 1.5; 2.1, 2.3; 3.1, 3.2 i 3.7. 

Clau 14. Blocs oberts baixos grau I 
Admet l'ús comercial en planta baixa i l'esportiu a l'aire lliure. No admet 
l'ús recreatiu. S'admeten les classes 2.1, 2.3; 3.1, 3.2 i 3.7. 

Clau 14c. Comercial 
Admet l'ús comercial. No admet els usos recreatiu ni l'esportiu. S'admeten 
les classes 3.1 i 3.7. 

Clau 15. Blocs oberts baixos grau II 
No admet els usos recreatiu, comercial ni esportiu. No s'admet cap 
classe. 

Clau 16. Verd privat. 
No admet els usos recreatiu, comercial ni esportiu. No s'admet cap 
classe. 



Clau 17. Industrial edificació contínua I 
Admet l'ús recreatiu, No admet els usos comercials de pública 
concurrència ni esportiu. S'admeten les classes 1.1, 1.2, 1.6.2 i 1.7. 

Clau 18b. Industrial aïllada II 
Admet els usos recreatiu  i esportiu. No admet l'ús comercial de pública 
concurrència. S'admeten les classes 1.1, 1.2, 1.6.2, 1.7; 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4.  

Clau 19 a, b, c. Nova ordenació del sòl urbà 
Correspon als estudis de detall fixar els usos admesos. 

Clau 19d I-II-III. Polígon Residencial 
No admet els usos recreatiu,  comercial ni esportiu. No s'admet cap 
classe. 

Clau 19d IV 
Admet els usos recreatiu i comercial. No admet l'ús esportiu. S'admeten 
les classes 1.5, 3.1, 3.2 i 3.7. 

Clau 19d V 
Admet els usos recreatiu i comercial. No admet l' ús esportiu. S'admeten 
les classes 1.1, 1.2, 1.6.2 , 1.7; 3.7 i 3.8. 

Clau 20. Remodelatge 
Correspon al Pla Especial fixar els usos admesos. 
 

Clau RU-IIb. Residencial unifamiliar IIb 
 No admet cap classe regulada en aquesta ordenança. 
 
 
Article 11. Densitat  d’establiments  
Es considera distància entre establiments, la distància entre els punts més 
pròxims de dos locals, calculada sobre la projecció horitzontal de l’itinerari més 
curt utilitzable pel públic, amb independència dels obstacles urbans i de la 
regulació del trànsit que s’hi interposin.  
 
S’estableix, pel que fa a les claus urbanístiques regulades en aquesta ordenança, 
que en una longitud de 140 ml. no hi pot haver una densitat superior a més de 
dos establiments de pública concurrència de les classes 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.2 i 1.7. 
Els aforaments dels establiments esmentats, sols o una vegada sumats, no 
poden superar les 600 persones. 
 
 
Article 12. Àrees de protecció suplementària 
No es permet obrir nous establiments  de les classes 1.3, 1.4 i 1.5 a una distància 
inferior a 100 metres de qualsevol llar d’infants, centre d’ensenyament infantil i 
primari i institut d’ensenyament secundari.   
 
 
Article 13. Condicions específiques 
La distància entre el límit de l'espai reservat a la circulació rodada (calçada) i 
l'accés a l'establiment no podrà  ser superior a 20 m en la clau urbanística 18b, i a 
15 m en la resta de claus. 
 



 
 
 
CAPÍTOL IV 
Condicions dels establiments 
 
 
Article 14. Superfície útil mínima dels locals 
La superfície útil mínima, definida en l'article 28, és la  següent: 
  

 30 m2  per  als establiments de les classes 1.4, 1.5,   1.6.1, 1.6.2; 3.2 i 3.7. 
 20 m2  per als establiments de la classe 3.1. 
 60 m2 per als establiments de les classes 2.1 i 2.2. 
 120 m2. per als establiments de les classes 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 2.3 i 2.4. 

 
 
Article 15. Superfície útil màxima dels locals 
La superfície útil màxima dels establiments, d'acord amb les prescripcions 
d'aquesta ordenança, és de 100 m2 per als de les classes 1.6.1. 
 
 
Article 16. Contigüitat entre establiments i habitatges 
Es considera que existeix contigüitat horitzontal amb un habitatge quan 
l'establiment limita per les parets laterals amb l'habitatge. 
 
Es considera que existeix contigüitat vertical amb un habitatge quan l'establiment 
limita pel sostre o pel paviment amb l'habitatge. 
 
Les activitats incloses dins l'àmbit d'aquesta ordenança, no podran tenir accés de 
públic des d'espais comuns o privatius vinculats a l'ús de l'habitage. 
 
No es permeten les contigüitats següents: 
     

 La contigüitat vertical amb habitatge en els establiments de les classes 1.1 
i 1.3. 

 La contigüitat vertical amb habitatge en els establiments de les classes 1.4 
i 1.5; i, en cas de tractar- se d'establiments de superfície útil superior a 100 
m2, no es permet, a més, la  contigüitat horitzontal. 

 La contigüitat vertical ni l'horitzontal amb habitatge en els establiments de 
la classe 1.6.1. 

 La contigüitat vertical amb habitatge en els establiments de les classes 2.1, 
2.2, 2.3 i 2.4. S'exceptuen d'aquesta prohibició les sales de gimnàstica. 
 

 
Article 17. Soterranis 
Es prohibeix la nova instal·lació dels establiments regulats en aquesta ordenança 
en els soterranis d'edificis. S'exceptua d'aquesta limitació, els serveis sanitaris i 
les dependències d'ús no públic. 



 
 
Article 18. Alçades interiors mínimes dels establiments 
L'alçada interior mínima dels establiments regulats per aquesta ordenança serà 
de 2,50 m, i podrà reduir-se a 2,20 m en les zones destinades a  magatzem, 
serveis sanitaris i dependències que no s'utilitzin permanentment pel públic o 
personal. 
 
No s'admetrà la reducció d'alçada en els espais destinats a accés, circulació i 
evacuació del públic. 
 
 
Article 19. Ocupacions i accessos dels establiments 
Els establiments regulats per aquesta ordenança podran ocupar plantes que 
tinguin una diferència màxima de nivell de 4 m sobre el punt mig de la rasant de la 
façana principal de l'immoble. 
 
Aquestes plantes disposaran  de dues escales d'1,20 m d'amplada cadascuna, si 
l'aforament és inferior a 250 persones. Per a aforaments superiors  i per a plantes 
superiors a l'esmentada en el paràgraf anterior, es requerirà, si és el cas, previ a 
l'atorgament de la llicència l'informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments, de conformitat amb el que disposa la  Llei 3/2010, de 18 
de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 
 
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 en obrir-se. 
 
Les sortides de l'establiment tindran una amplada mínima d'1,20 m, en els 
establiments amb aforament inferior a 50 persones. Quan l'aforament ultrapassi 
aquesta quantitat, les sortides de l'establiment hauran de tenir una amplada 
mínima d'1,80 m per cada 250 persones o fracció. 
 
 
Article 20. Magatzems 
Els establiments de les classes  1.6.1, 1.6.2 , 1.7; 3.1, 3.2 i 3.7 hauran de 
disposar d'una superfície mínima de 6 m2 de magatzem, de manera que cobreixi 
les necessitats d’emmagatzematge i eviti l'emplaçament de caixes i altre material 
en la zona d'accés al públic, d'acord amb la seva superfície total. 
 
 
Article 21. Condicions específiques dels establiments  

Els edificis i construccions destinats a establiments oberts d’aquesta ordenança 
han de complir les prescripcions del Codi tècnic de l'edificació i de la seva 
normativa complementària i de desplegament i de les que les substitueixin. 



Alhora, els establiments s'han d'adequar a les disposicions de la legislació sobre 
accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

 
Article 22. Protecció contra incendis 
Els establiments objecte d'aquesta ordenança han de complir les condicions de 
prevenció i seguretat en cas d’incendi que determini la reglamentació específica 
d’aplicació i, en particular, les condicions d’evacuació, senyalització, enllumenat 
d’emergència i de senyalització i els equips i sistemes de protecció contra 
incendis, assenyalades al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives o la norma que el 
substitueixi. 
 
 
Article 23. Sortides de fums 
Els establiments que disposen de cuina o qualsevol altra instal·lació, com 
fregidores, planxes, fogons, etc., que produeixen fums i bafs, hauran d'instal·lar 
una campana perimetral, provista de filtres antigreixos de tipus metàl·lic, per a la 
captació i extracció dels fums i els bafs cap a l'exterior de l'establiment, mitjançant 
una xemeneia que haurà de sobrepassar 1 m, com a mínim, la coberta de l'edifici. 
No es permeten les campanes que  recirculen l'aire a l'interior del local desprès 
de filtrar- lo. 
 
Si per raons constructives, la xemeneia no pot superar la coberta de l’edifici veí, 
s’hauran d’adoptar mesures correctores complementàries de neutralització dels 
fums i els bafs, per tal que aquests no molestin als habitatges veïns. 
 
Es prohibeix expressament l'evacuació de fums i bafs als desguassos, als punts 
de ventilació de serveis sanitaris i a qualsevol altre conducte de tipus comunitari. 
 
 
Article 24. Compatibilitat acústica  
Els establiments objecte d’aquesta ordenança han de ser compatibles amb les 
determinacions i condicionants que estableix el mapa de capacitat acústica 
municipal i l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions d’Igualada. 
 
Les persones que sol·licitin les llicències o presentin una comunicació prèvia, han 
de presentar un estudi d’impacte acústic de l’establiment o l’activitat recreativa 
projectada, amb el contingut mínim assenyalat a l’annex IV de la Llei 16/2002, de 
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
 
 
Article 25. Limitadors sonors 
Els establiments de les classes 1.6.1, 1.6.2 i 1.7 han de tenir instal·lat un limitador 
de so amb registrador, amb possibilitat de ser precintat,  per tal d’assegurar que 
no se sobrepassen els valors límits establerts a la normativa de contaminació 
acústica i l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions d’Igualada. 
 



 
Article 26. Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica dels establiments regulats per aquesta ordenança 
s'ajustarà al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i a les instruccions 
tècniques complementàries MI BT corresponents. 
 
 
Article 27. Serveis higiènics 
Els establiments regulats per aquesta ordenança han de disposar de serveis amb 
la proporció mínima de lavabos i cabines de wàter següent: 
 

 Fins a 50 persones d'aforament autoritzat: 1 lavabo i 2 cabines. 
 Entre 51 i 150 persones d'aforament autoritzat: 2 lavabos i 4 cabines. 
 Entre 151 i 300 persones d'aforament autoritzat: 2 lavabos i 6 cabines. 
 Entre 301 i 500 persones d'aforament autoritzat: 4 lavabos i 8 cabines. 
 Més de 500 persones d'aforament autoritzat: 4 lavabos i 12 cabines, i el 

mateix per a cada fracció de 500 persones més d'aforament autoritzat. 

Els serveis s'han d'instal·lar diferenciats entre homes i dones i han de complir els 
requisits següents: han d'estar allunyats i separats de la sala, ventilats i ben 
il·luminats; han de disposar de llums de senyalització i d'emergència, i les parets 
han de tenir un mínim de dos metres des del sòl de material impermeable. En tot 
cas, han de respectar els requeriments de la normativa sobre accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques. 

 
Article 28. Aforament autoritzat 
 
Es considera aforament autoritzat el que resulta d'aplicar superfície útil de 
l'establiment, els mòduls següents: 
 

 Zona d'espectadors dempeus: 1 persona/ 0,25 m2. 
 Zona d'espectadors en seients: 1 persona/0,50 m2. 
 Establiments de jocs i apostes (bingos i casinos): 1 persona/ 1,50 m2. 
 Altres establiments de jocs d'atzar amb expectatives de guany econòmic: 1 

persona/ 1,50 m2. 
 Establiments de jocs recreatius juvenils: 1 persona/1,50 m2. 
 Bars musicals: 1 persona/1 m2. 
 Sales de festa, sales de ball, discoteques i altres de semblants: 1 

persona/1 m2. 
 Vestidors esportius: 3 persones/ m2. 
 Piscines: zones de bany (superfície dels vasos de les piscines), 2 

persones/m2;  i, zones d’estada de públic en piscines descobertes, 4 
persones/ m2. 

 Pistes de joc (sense espectadors): 2 x nombre de  jugadors. 
 Bars i  bars de begudes: 1 persona/1 m2. 
 Restaurants i restaurants bar: 1 persona/ 1,50 m2. 

 



A aquest efecte, s'entén per superfície útil  la superfície de l'establiment 
ocupable pel públic. No s'inclouen: Els serveis higiènics, guarda-robes, espai 
interior de la barra de bar i altres no ocupables permanentment pel públic. 
 
 
Article 29. Control periòdic 

Els establiments objecte d’aquesta ordenança han de realitzar un control 
periòdic cada quatre anys. Aquest termini es computa des de la data de 
l'atorgament de la llicència o de la comunicació prèvia davant l'Ajuntament o des 
de la darrera acta de control. L'acta de control s'ha d'aixecar abans que finalitzi 
aquest termini. 

En el moment de realitzar les actuacions de control, la persona titular de 
l'establiment o la seva representant ha de presentar la documentació següent: 

a) La llicència, l'autorització o la comunicació prèvia davant l'Administració, 
aquesta darrera acompanyada del projecte tècnic o de la memòria de 
l'establiment, l'espectacle o l'activitat. 

b) El nom de la persona o persones físiques representants de la persona o 
persones organitzadores dels espectacles o de les activitats recreatives 
en l'establiment autoritzat, o del titular de l'establiment. 

c) L'acta de control inicial i les actes de control periòdic. 
d) Els fulls de reclamació/denúncia formulats per persones afectades, si 

s'escau. 
e) Una declaració responsable en els termes establerts respecte a la 

contractació d'una assegurança que cobreixi el risc de responsabilitat 
civil. 

f) Els escrits relatius a la comunicació a l'administració competent de 
l'exercici del dret d'admissió, si s'escau. 

g) El pla d'autoprotecció, si s'escau. 
h) La resta que sigui requerida per la normativa reguladora de prevenció i 

control ambiental de les activitats. 
i) La documentació que acrediti que està en possessió de les altres 

llicències o autoritzacions que concorrin en l'activitat, si s'escau. 

 
Article 30. Documentació  

Les persones titulars dels establiments objecte d’aquesta ordenança han de 
tenir a l'establiment la documentació següent, que els pot ser requerida pels 
agents de la policia de Catalunya o pel personal de control i inspecció: 

a) La llicència o la comunicació prèvia davant l'Administració, aquesta 
darrera acompanyada del projecte tècnic o de la memòria de 
l'establiment, l'espectacle o l'activitat. 

b) L'acta de control inicial i les actes de control periòdic. 



c) Els fulls de reclamació/denúncia a disposició del públic i els diligenciats 
per persones afectades. 

d) La documentació que acrediti la contractació d'una assegurança que 
cobreixi la responsabilitat civil. 

e) Els escrits relatius a la comunicació davant l'administració competent de 
l'exercici del dret d'admissió, en el cas que l'exerceixin. 

f) El pla d'autoprotecció, si s'escau. 
g) La resta de documentació que sigui requerida per la normativa 

reguladora de prevenció i control ambiental de les activitats, entre 
d’altres, els certificats de revisió de llurs instal·lacions tècniques 
(d'electricitat, de gas, de calefacció,  d'acondiciament d'aire, frigorífiques, 
de protecció , prevenció i extinció d'incendis), amb el termini de validesa 
vigent. 

h) La documentació que acrediti que està en possessió de la resta de 
llicències o autoritzacions que concorrin en l'activitat, si s'escau. 

 
 
 
CAPÍTOL V 
Disposicions relatives als horaris 
 
 
Article 31. Horaris generals d’obertura i tancament 
 
Els horaris generals d’obertura i tancament dels espectacles públics, les activitats 
recreatives musicals i de les activitats de restauració són els fixats a l’Ordre 
INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels 
establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats 
recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament. 
 
Els horaris generals d’obertura i tancament dels establiments de les classes   
2.1, 2.2, 2.3 i 2.4:  són a partir de les 06:00 hores, per a l’obertura, i fins les 24 
hores, per al tancament.  
 
Els horaris generals d’obertura i tancament dels establiments de les classes 
1.3, 1.4 i 1.5 són els fixats pel Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
 
Article 32. Horaris especials 
 
Els horaris especials per a la nit de Cap d’any, períodes de vacances i 
determinades festivitats són els fixats en l’Ordre INT/358/2011, de 19 de 
desembre.  
 
 



Article 33. Reducció de l’horari 
 
L’alcalde o l’alcaldessa pot establir reduccions dels horaris que preveu l’Ordre 
INT/358/2011, de 19 de desembre, per un màxim de dues hores, seguint el 
procediment establert al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives o la norma que el 
substitueixi. 
 
 
 
CAPÍTOL VI 
Disposicions relatives a observança de l'ordenança 
 
 
Article 34. Plaques o rètols normalitzats 

Els establiments regulats per aquesta ordenança han de disposar dels rètols o 
de les plaques normalitzades següents, sens perjudici dels altres que estableixi 
la normativa específica vigent: 

a) D'identificació i d'informació, col·locats a l'exterior del local o del recinte 
on aquests es realitzen, en un lloc visible per a tothom proper a l'entrada 
principal, que ha de contenir les dades següents: denominació de 
l'establiment, espectacles o activitats recollides a la llicència, autorització 
o comunicació prèvia, horari d'obertura i de tancament al públic, i 
aforament autoritzat del local. 

b) D'informació de l'exercici del dret d'admissió i de les condicions 
objectives d'accés, en el cas dels establiments que vulguin exercir el dret 
d'admissió. 

c) D'informació amb l'avís sobre els nivells sonors en els establiments on 
es realitzin activitats o espectacles musicals i que en el seu interior es 
puguin superar els 90 dB (A). 

d) D'informació del control d'aforament autoritzat i de l'ús de càmeres de 
seguretat, si s'escau. 

e) De disposició al servei del públic assistent de fulls de 
denúncia/reclamació. 

f) De prohibició d'entrada de menors, quan escaigui. 

Així mateix, han de disposar de les plaques o rètols normalitzats previstos per 
la normativa en matèria de salut, pel que fa a la venda i consum de tabac i 
begudes alcohòliques. 

2. Les plaques o rètols normalitzats previstos pels paràgrafs anteriors s'han de 
redactar, d'acord amb la normativa de política lingüística, en tot cas en català, 
sense perjudici que el titular en vulgui disposar també de redactades en altres 
llengües, i s'han de confeccionar i col·locar de conformitat amb els criteris que 
estableix l'annex IV del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 



Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, tenint en compte la 
normativa específica aplicable per raó de la matèria. 

 
 
Article 35. Prevenció de conductes incíviques 

Amb la finalitat de contribuir a evitar que es produeixin conductes incíviques a 
l'exterior dels establiments objecte d’aquesta ordenança, les persones titulars, 
organitzadores o el seu personal han de: 

a) Impedir que el públic i altres persones usuàries surtin amb begudes dels 
establiments, de les activitats recreatives o dels espectacles respectius. 

b) Informar la policia de Catalunya competent de qualsevol indici de 
conducta incívica a l'exterior i en la proximitat dels seus establiments i 
dels espais on se celebren els espectacles públics o les activitats 
recreatives. 

c) Advertir al públic dels possibles incompliments dels seus deures cívics, 
tals com la producció de sorolls, l’obstrucció de les sortides 
d’emergència i les trànsit de vehicles i similars.   

 
 
Article 36. Vigilants de seguretat i personal de control d’accés 
Els establiments de les classes 1.6.1, 1.6.2 i 1.7 han de disposar durant tot el 
seu horari de funcionament: 
 

 D'una persona vigilant de seguretat privada a partir de 501 persones 
d'aforament autoritzat. 

 De dues persones vigilants de seguretat privada a partir de 1.001 
persones d'aforament autoritzat. 

 I, en endavant, d'una persona vigilant de seguretat privada més per cada 
1.000 persones d'aforament autoritzat. 

 
Alhora, han de disposar durant tot el seu horari de funcionament: 
 

 De dues persones, com a mínim, de control d’accés quan l’establiment 
tingui un aforament autoritzat d’entre 150 i 500 persones. 

 De tres persones, com a mínim, de control d’accés quan tingui un 
aforament autoritzat d’entre 501 i 1.000 persones. 

 De 4 persones, com a mínim, de control d’accés quan tingui un aforament 
autoritzat a partir de 1.001 persones i, un més per cada 1.000 persones 
més d’aforament autoritzat. 

 
Les funcions i requisits dels vigilants de seguretat i del personal de control 
d’accés són els assenyalats al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova 
el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives o altra normativa que 
el substitueixi. 



 
 
Article 37. Taxa de vigilància especial  
L'Ajuntament podrà establir un servei de vigilància complementari de l'ordinari, 
destinat exclusivament a evitar les molèsties a veïns i aldarulls a l'entorn dels 
establiments. 
 
Aquest servei complementari estarà finançat mitjançant taxa o contribució 
especial, o qualsevol altre mètode previst a la legislació vigent, i podrà afectar els 
establiments de les classes que, a aquest efecte, determini l'Ajuntament. 
 
Per a l'aplicació de la taxa o contribució, el paràmetre d'aplicació serà l'aforament 
màxim de l'establiment. 
 
 
Article 38. Altres mesures de col·laboració cívica 
Els establiments regulats en aquesta ordenança seran responsables del 
manteniment de la neteja de les voreres o espais de vianants, fins a una distància 
de vint metres a comptar de cadascuna de les portes d'accés a l'establiment i, en 
especial, de la retirada de la via pública de botelles, envasos, gots i altres 
deixalles produïdes per l'activitat del local. 
 
 
 
CAPÍTOL VII 
Altres disposicions 
 
 
Article 39. Terrasses  
L'ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de terrasses, és a dir, 
mitjançant la instal·lació de  taules, cadires, parasols, quioscs de begudes i 
altres elements de mobiliari mòbils i desmuntables,  per part dels establiments 
de les classes 3.1, 3.2, 3.7 i 3.8 es regula a l’Ordenança municipal reguladora 
de la via pública mitjançant terrasses. 
 
 
Article 40. Patis i jardins 
Sols estan autoritzats a utilitzar per a ús del públic els patis i jardins del mateix 
establiment, els establiments de les  classes següents: 
 

 1.6.2 i 1.7, quan estiguin ubicats en les claus 17 i 18b. 
 3.1, 3.2,  3.7 i 3.8, qualsevulla que sigui la seva ubicació. 

 
Serà preceptiva l'obtenció de llicència municipal per  utilitzar aquests espais, previ 
informe favorable dels Serveis tècnics municipals i/ o de la Policia Local. Aquesta 
autorització podrà ser revocada en  cas d'incompliment de les condicions 
imposades.  
 



Els patis i jardins dels establiments, inclosos els espais coberts amb materials 
lleugers, que no poden complir les especificacions d'aïllament acústic contingudes 
en l'ordenança, no poden disposar de cap tipus d'aparell productor de so, ni fix ni 
portàtil.  
 
Amb independència de l'horari màxim de tancament autoritzat per a l'establiment, 
l'espai de patis i jardins haurà de deixar de ser ocupat pel públic a partir de les 
00:00 hores en els locals emplaçats  en zones d'edificació contínua, llevat els 
patis interiors situats en edificis no destinats a habitatge, i  a l'hora màxima de 
tancament de l'establiment,  si aquest es troba emplaçat en zones d'edificació  
discontínua. 
 
La superfície de jardins i patis utilitzable pel públic comptabilitzarà a l'efecte de 
l'obligació de les mesures de col·laboració cívica previstes en aquesta ordenança. 
 
 
Article 41. Aparcament 
En les claus urbanístiques regulades en aquesta ordenança, els establiments, de 
les classes 1.6.2, de superfície superior a 500 m2, disposaran d'un espai per a 
aparcament de vehicles, a raó, almenys, d'un aparcament per cada 20 m2 total 
construït; i, els de les classes 1.7, també de superfície superior a 500 m2, 
disposaran d'un espai per aparcament de vehicles, a raó, almenys, d'un 
aparcament per cada 15 m2 total construït. 
 
La dimensió mínima de la plaça d'aparcament serà de 2.20 m d'amplada x 4,5 m 
de longitud. 
 
L'accés a l'aparcament es farà mitjançant una porta o un espai obert de 5,00 m 
d'amplada. 
 
La zona d'aparcament disposarà d'una instal·lació d'enllumenat capaç de 
proporcionar un nivell mitjà d'il·luminació de 30 lux. 
 
 
Article 42. Documentació necessària per a obtenir la llicència o efectuar la 
comunicació prèvia 
 
La sol·licitud de llicència d’establiment obert al públic ha d’anar acompanyada de 
la documentació següent: 
 

 Sol·licitud de llicència municipal d’activitats degudament complimentada i 
signada, amb el contingut següent:  Nom i adreça de la persona 
sol·licitant i, si s’escau, de la persona que actuï en representació seva -
s’han d’incloure en tot cas les adreces per a comunicacions i 
notificacions telemàtiques-; tipus d’establiment i, si s’escau, 
d’espectacles i d’activitats recreatives per a què se sol·licita la llicència, 
d’acord amb la tipologia prevista a l’annex I del Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives. 



 Fotocòpia del DNI/NIE o Tarja d’identificació fiscal. Si el titular és una 
societat, estatuts de constitució de la mateixa. 

 Projecte tècnic, per triplicat i signat per un tècnic competent, amb el 
contingut mínim previst per la normativa sobre edificació, prevenció i 
control ambiental que siguin d’aplicació als projectes constructius i 
d’activitats; prevenció i seguretat en cas d’incendi i, si s’escau, els 
relatius al sistema de control automàtic d’aforament i a la seva 
instal·lació. 

 Memòria de seguretat, pla d’autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, estudi d’impacte acústic i dispositiu 
d’assistència sanitària, redactats respectivament de conformitat amb el 
que disposa el  Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, 
si s’escau, i sempre que els seus continguts no s’hagin incorporat en el 
projecte tècnic a què fa referència l’apartat anterior. 

 Declaració responsable de la persona titular o organitzadora, on faci 
constar el compromís de contractació d’una d’assegurança de 
responsabilitat civil que cobreix el risc i de disponibilitat de la finca o 
local. 

 Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, 
contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini 
la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en 
funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a 
desenvolupar-hi. 

 Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la 
llicència de la persona que ha d’assumir la responsabilitat tècnica de 
l’execució del projecte i que ha d’expedir la certificació que acrediti 
l’adequació de l’establiment a la llicència atorgada, en el qual ha de 
constar el nom, l’adreça i titulació i habilitació professional de la persona 
designada. 

 La sol·licitud de llicència urbanística, si s’escau, acompanyada per la 
documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud 
es pot presentar simultàniament a la presentació d’altres sol·licituds 
d’autorització o llicència. 

 Autoliquidació de les taxes. 
 
La comunicació prèvia d’establiment obert al públic ha d’anar acompanyada de la 
documentació següent: 
 

 Escrit de comunicació,  degudament complimentat i signat. 
 Fotocòpia del DNI/NIE o Tarja d’identificació fiscal. Si el titular és una 

societat, estatuts de constitució de la mateixa. 
 Informe de compatibilitat urbanística. 
 Llicència d’obres i altres autoritzacions sectorials, si és el cas. 
 Projecte (per triplicat) redactat per tècnic competent (enginyer tècnic, 

enginyer industrial, perit), amb una memòria justificativa i adjuntant, 
entre d’altres: 

o Memòria descriptiva de l’activitat a desenvolupar, aforament, 
horaris d’obertura i tancament, i la denominació corresponent 



segons el Catàleg d’espectacles públics i activitats recreatives, 
inclòs en l’annex I del Reglament  d’espectacles públics i activitats 
recreatives. 

o Plànols d’emplaçament, d’acord amb el Pla General d’Ordenació 
d’Igualada; de planta i distribució; i, de secció. 

o Justificació del compliment de les prescripcions del Codi tècnic de 
l’edificació i de l’adequació de l’establiment a la legislació sobre 
accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

o Descripció de les condicions de prevenció i seguretat en cas 
d’incendi. 

o Descripció de la mobilitat i les mesures adoptades per prevenir 
aglomeracions de persones que ocupin la via pública amb motiu 
de l’accés o la sortida d’aquests. 

o Descripció de les prevencions acústiques especials adoptades: 
elements d’aïllament de soroll i vibracions i limitador de so amb 
registrador. (Preceptiu en els establiments destinats a espectacles 
musicals o a activitats musicals) 

o Estudi d'impacte acústic de l'establiment, l'espectacle públic o 
l'activitat recreativa projectada. 

o Descripció dels elements d’assistència sanitària, dels que disposa 
l’establiment.  

 Pla d’autoprotecció 
 Document acreditatiu de la designació, per part del titular de l’activitat, 

de la persona responsable tècnica que assumirà l’execució del projecte. 
 Declaració responsable del fet que l’establiment compleix els requisits 

establerts a aquesta ordenança i al Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives; i de disposar de la pòlissa d’assegurances, fulls de 
reclamació/denúncia i  plaques o rètols normalitzats, en els termes 
establerts en el Reglament      d’espectacles públics i activitats 
recreatives. 

 Declaració de compliment de la  normativa reguladora de mesures 
sanitàries front al tabaquisme i de la  venda, el subministrament, el 
consum i la publicitat dels productes del tabac. 

 Documentació acreditativa de  la formació higienico-sanitària del titular o 
personal de l’establiment. 

 Certificació emesa per ECA, del compliment del projecte tècnic, estudi 
d’impacte acústic i documentació complementària presentada   pel titular 
de l’establiment amb la comunicació.  

 Autoliquidació de les taxes 
 

 
Article 43. Transmissió  

Les persones titulars dels establiments objecte d’aquesta ordenança poden 
transmetre les llicències i autoritzacions, de conformitat amb l'article 36 de la 
Llei 11/2009, de 6 de juliol. 



El canvi de titularitat dels establiments oberts al públic ha de ser comunicat pel 
transmitent i per l'adquirent en el termini d'un mes des de la formalització del 
canvi a l’Ajuntament, que l'ha d'inscriure en el Registre d'establiments oberts al 
públic i de persones organitzadores. Aquesta comunicació ha d'incloure el nom 
i les dades de la persona responsable adquirent de l'establiment, espectacle o 
activitat. 

 
 
Disposicions transitòries  
 
Primera. Adaptació de les llicències 
Pel que fa a la classificació dels establiments, les llicències atorgades amb 
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança corresponents a les classes 
3.3 i 3.4, passen a integrar la classe 3.1; i, les llicències de les classes 3.5 i 36, 
passen a integrar la classe 3.2. 
 
Segona. Localització dels establiments 
Els establiments existents en el moment de l'aprovació d’aquesta ordenança,  
que disposin de llicència vàlida per a l'activitat que exerceixen  i que no 
compleixin  les condicions de localització que s'hi estableixen, poden continuar 
exercint la seva activitat, amb el benentès que han de complir la resta de 
prescripcions d’aquesta ordenança i la legislació vigent en matèria 
d’espectacles públics i les activitats recreatives. 
 


