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En compliment de lart. 44.2 del Reglament dOrganització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals i de lart. 13.3 de
la Llei 30/92 de 26 de novembre, es procedeix a la publicació de la delegació de competència decretada per aquesta Alcaldia en
data davui:
Primer. - Conferir delegació a Francisca
Teruel i Lagunas, regidora daquesta Corporació, per tal que pugui exercir el dia 18 de
setembre de 2004, la competència prevista a
lart. 51 del Codi Civil dautoritzar els matrimonis civils que es celebrin a Badalona,
excepte el que es celebrarà a les 14,30 h.
Segon. - Conferir delegació a Eduard Tortajada i Molina, regidor daquesta Corporació, per tal que pugui exercir el dia de 18 de
setembre de 2004, la competència prevista a
lart. 51 del Codi Civil dautoritzar els matrimonis civils que es celebrin a Badalona a les
1430 hores.
Tercer. - Donar publicitat a la present
resolució mitjançant publicació al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes previstos
per lart. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre en relació amb lart. 44 del Reglament dOrganització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.
Badalona, 13 de setembre de 2004.
El Secretari general, Juan Ignacio Soto
Valle.

Es fa públic, als efectes oportuns, que lAjuntament dAbrera ha dictat els actes
següents:
Resolució núm. 490 de data 20.09.04,
adoptada per la Junta de Govern Local (Expedient: C:6.13 N:2003/01 T:01 V:00 S:02), per
la qual es ratifica el Decret de lAlcaldia
núm. 7658 de 14.09.04 i saprova, a partir
del 16.09.04, la modificació de la Plantilla
de Personal que sespecifica a continuació:
A) PLANTILLA DE PERSONAL 2004 - CATÀLEG DE
PERSONAL LABORAL:
058-00B02 - cap del Departament de Promoció Econòmica i responsable tècnic doferta i formació
063-00B05 - responsable tècnic dinserció
laboral
B) LLOCS NO ESTRUCTURALS AMB DOTACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA 2004:
114-00B05 - responsable tècnic dautocupació i comerç
093-00D04 - auxiliar administratiu de Promoció Econòmica.
Resolució núm. 7660 de 14.09.04, dictada
per lAlcaldia (Expedient: C:5.0 N:53083943N T:00 V: Personal/TML), en la qual sacorda
contractar laboralment, pel procediment de
màxima urgència, la Sra. Tamara Mendieta
Llaves com responsable tècnic dautocupació
i comerç del Departament de Promoció
Econòmica, amb efectes de 16.09.04.
Recursos. Informar que contra aquesta
resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa, es poden interposar els recursos
següents:
- Reposició potestatiu davant lòrgan que
lha dictat en el termini dun mes.
- Contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciós-Administratius de Barcelona,
en el termini de dos mesos.
- Qualsevol altre recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de conformitat
amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició
dels recursos anteriors es comptaran a partir
de la última publicació apareguda al diari o
butlletí oficial.
Publicació: Aquest edicte (01037RS3700)
serà publicat al Tauler danuncis de lAjuntament dAbrera, al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Abrera, 21 de setembre de 2004.
LAlcalde, Félix D. Chico Vara. El Secretari, Alfonso C. Díaz Rodríguez.
022004018894
A

022004018915
A

per lart. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre en relació amb lart. 44 del Reglament dOrganització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.
Badalona, 25 de juny de 2004.
El Secretari general, Juan Ignacio Soto
Valle.
022004018916
A

Badalona
EDICTE
LAjuntament Ple en sessió 29 de juny de
2004 va aprovar inicialment el Reglament del
Consell Sectorial de Solidaritat i Cooperació
de lAjuntament de Badalona.
Aquest Reglament quedarà exposat al
públic en el tauler danuncis de lAjuntament
durant un termini de 30 dies a comptar a partir de la publicació daquest anunci en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Dins de lesmentat termini els interessats
podran consultar lexpedient en el Gabinet
de Planificació, Assessorament i Qualitat i
presentar reclamacions i sugerències que creguin oportunes.
En el cas de no presentar-se cap al·legació
o suggeriment, laprovació inicial esdevindrà
definitiva.
Badalona, 20 de setembre de 2004.
El Tinent dAlcalde de lÀmbit de Govern,
Eduard Tortajada i Molina.
022004018944
A

Badalona
ANUNCI

Berga

En compliment de lart. 44.2 del Reglament dOrganització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals i de lart. 13.3 de
la Llei 30/92 de 26 de novembre, es procedeix a la publicació de la delegació de competència decretada per aquesta Alcaldia en
data davui:
Primer. - Conferir delegació a José Antonio Lara Olivera, regidor daquesta Corporació, per tal que pugui exercir el dia 26 de
juny de 2004, la competència prevista a lart.
51 del Codi Civil dautoritzar els matrimonis
civils que es celebrin a Badalona a les 12,30
hores, al restaurant Mas Vestit.
Segon. - Conferir delegació a Asunción
Garcia Cotillas, regidora daquesta Corporació, per tal que pugui exercir el dia de 26 de
juny de 2004, la competència prevista a lart.
51 del Codi Civil dautoritzar els matrimonis
civils que es celebrin a Badalona a les 1930
hores, al restaurant Can Devesa.
Tercer. - Donar publicitat a la present
resolució mitjançant publicació al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes previstos

PROCEDIMENT
111-04-01.
Ordenança Reguladora dels Establiments
De Pública Concurrència per Activitats Musicals i de Restauració.
ACTE
Natura: Acord.
Data: 4/05/04.
Número: 7/2004.
Òrgan: Ple de la corporació.
Objecte: Aprovació definitiva de lordenança referenciada en lapartat procediment.
referenciat.
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Óscar González i Ballesteros, Secretari de
lAjuntament de Berga, certifico que ha esdevingut aprovada definitivament lOrdenança
reguladora dels establiments de pública concurrència per activitats musicals i de restauració, el text íntegre de la qual és el que es
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transcriu a continuació:
ORDENANÇA REGULADORA DELS
ESTABLIMENTS DE PÚBLICA
CONCURRÈNCIA, PER ACTIVITATS
MUSICALS I DE RESTAURACIÓ
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS

GENERALS

Article 1
Fonamentació i objecte
1. La present Ordenança es dicta en virtut
de les competències pròpies que sobre seguretat en llocs públics i protecció civil, del
medi i de la salubritat pública reconeix als
municipis lart. 63.2 de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i es fonamenta
alhora legalment en la potestat reglamentària
específica que sobre els establiments públics
atribueix als municipis la Llei del Parlament
10/1990, de 15 de juny, sobre policia de lespectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.
2. LOrdenança regula les condicions de la
instal·lació i de funcionament dels establiments de pública concurrència que senquadren dins del seu àmbit, per tal dassegurarne la qualitat, la seguretat i la comoditat i fer
compatibles els drets ciutadans a loci i a la
tranquil·litat.
Article 2
Àmbit daplicació
1. Resten sotmesos a les prescripcions daquesta Ordenança els establiments de pública concurrència de Berga que desenvolupin
activitats de restauració, dambientació musical; en quedaran però exclosos els cinemes,
espectacles, de jocs datzar i similars, els teatres, les sales dexposicions i els establiments
anàlegs i les instal·lacions esportives.
2. Els establiments exclosos de làmbit daplicació de lOrdenança es regiran per la Llei
10/1990, de 15 de juny, sobre policia de lespectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, per la normativa que ha aprovat o que aprovi la Generalitat de Catalunya
en desplegament de lesmentada Llei i,
supletòriament, pel Reglament (estatal) general de policia despectacles públics i activitats
recreatives de 27 dagost de 1.982.
Article 3
Classificació dels establiments
1. Als efectes dallò que disposa aquesta
Ordenança, els establiments objecte del seu
àmbit daplicació es classifiquen, seguint el
catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics aprovat pel
Decret 239/1999, de 31 dagost, de la manera següent:
Classe B. Establiments o activitats de restauració. Inclou les subclasses següents:
B.1. Restaurant.
B.2. Bar.
B.3. Restaurant bar.
Classe C. Establiments o activitats musicals. Inclou les subclasses següents:

C.1. Bar musical.
C.2. Discoteca.
C.3. Sala de ball.
C.4. Sala de festes amb espectacle.
C.5. Cafè teatre i cafè concert.
2. Tots els establiments previstos en aquesta Ordenança, sense excepció, hauran de
complir les disposicions vigents en matèria
de promoció de laccessibilitat i de supressió
de barreres arquitectòniques (actualment, Llei
del Parlament 20/1991, de 25 de novembre, i
Decret 135/1995, de 24 de març). Independentment de laforament de lestabliment,
sexigirà en tots els casos el nivell daccessibilitat denominat adaptat.
CAPÍTOL II
LLICÈNCIA

MUNICIPAL

Article 4
Objecte i caràcter de la llicència
1. Tots els establiments objecte daquesta
Ordenança es troben subjectes a lobtenció
prèvia de la llicència municipal específica a
què es refereix lart. 4.1 de la Llei del Parlament 10/1990, de 15 de juny. Aquesta llicència específica tindrà per finalitat assegurar
que els locals de pública concurrència reuneixen les condicions tècniques adequades
per tal de garantir la seguretat dels seus ocupants i la higiene de les instal·lacions, vetllant alhora per la màxima comoditat del
públic, el millor compliment de les finalitats
específiques del local i levitació de molèsties
a tercers i defectes negatius per a lentorn.
2. La llicència municipal serà independent
de qualsevol altra autorització administrativa
legalment necessària, i tindrà el caràcter de
modificable i revocable en funció de canvis
en la normativa aplicable o en les condicions
objectives.
3. També serà necessària lobtenció de la
llicència municipal específica per a la modificació de la classe destabliment o dactivitat, ja sigui per transformació, adaptació i
reforma, ampliació o reducció, ja sigui per
canvi de lemplaçament.
4. Les llicències caducaran pel transcurs
del període de sis mesos de tancament de
lestabliment al públic, llevat de causa justificada degudament comunicada a lAjuntament i constatada per aquest. Tanmateix, la
declaració de caducitat requerirà ladvertiment previ al titular de la llicència pel període de quinze dies, transcorregut el qual sense
que es produeixi lobertura o la reobertura
del local sentendrà caducada de ple dret la
llicència.
Article 5
Altres llicències municipals
1. En la sol·licitud de llicència municipal
específica sha dacreditar el compliment
dallò que estableix la legislació aplicable en
matèria dactivitats (Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de lAdministració ambiental, Reglament de desplegament de la Llei aprovat per Decret 143/2003,
de 10 de juny.

2. Si la realització dun espectacle, lexercici duna activitat recreativa o la instal·lació
dun establiment subjecte a aquesta Ordenança requereix a la vegada latorgament
duna llicència urbanística, la persona peticionària o promotora haurà de sol·licitar
també ambdues llicències en una sola instància. En aquest supòsit, també la resolució
haurà de ser única.
Article 6
Documentació daportació necessària i
tramitació
1. Amb independència dallò que preveu
larticle anterior, linteressat presentarà la
seva sol·licitud de llicència comprenent-hi la
documentació següent:
a) Instància per duplicat.
b) Fotocòpia del DNI, escriptura pública o
el document acreditatiu de la personalitat
física o jurídica de la persona sol·licitant.
c) Projecte tècnic, per quadruplicat, signat
per la persona interessada i per facultatiu
competent, visat pel col·legi professional
corresponent, el qual projecte haurà de contenir com a mínim:
c.1) Memòria en la qual hi constarà el titular de lactivitat, el domicili social i de lactivitat, les característiques del local o de ledifici amb exposició de les seves condicions
urbanístiques, la situació en relació amb daltres edificis o locals, els accessos i sortides i
la classificació decimal.
c.2) Característiques de lactivitat, amb
descripció de lactivitat en si mateixa i de la
maquinària i instal·lacions, fonts musicals o
acústiques previstes, cabuda del local i
referència especial en funció daquesta cabuda a la norma bàsica vigent en matèria de
protecció dincendis i al Reglament general
de policia despectacles i activitats recreatives, personal al servei de lestabliment, relació de màquines recreatives previstes amb
indicació del seu nombre i tipus i característiques higiènico-sanitàries (ventilació, serveis,
etc.).
c.3) Descripció de la instal·lació elèctrica.
c.4) Repercussió sobre lentorn i mesures
correctores proposades, inclusivament lhorari previst de funcionament.
c.5) Projecte acústic (estudi dimpacte
acústic), fent-hi constar el nivell sonor en el
local emissor en dB (A), laïllament acústic
brut necessari per a complir els nivells de
sorolls permesos, croquis en planta i secció
de la posició relativa dels habitatges i locals
contigus, especificacions de gruixos i pesos
per m2 dels materials, detalls a escala 1:5 de
les dobles parets o sostres, mesures correctores previstes per a sorolls dimpacte, tals com
billars, cadires, etc. Igualment, i si sescau,
caldrà presentar un estudi de nivells de vibracions, mesures correctores adaptades a les
instal·lacions de ventilació o condicionament
daire i instal·lacions auxiliars. Shaurà de
justificar el compliment de la ordenança
municipal per la millora de la qualitat sonora
ambiental i/o Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.
Lesmentat projecte acústic serà preceptiu
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per a tots els establiments previstos en aquesta Ordenança sense excepció.
c.6) Protecció contra el foc, fent constar la
càrrega de foc (característiques constructives
i dels elements decoratius, estudi de la càrrega de foc, accessos i vies devacuació, llums
de senyalització i emergència), resistència i
estabilitat al foc de ledificació i mesures de
protecció contra incendis.
c.7) Plànols de situació a escala 1:5000,
demplaçament a escala 1:500, de planta
dels locals a escala 1:50 o 1:100 i de seccions transversal i longitudinal a escala 1:50
o 1:100.
2. Mentre el Govern de la Generalitat no
faci ús de les facultats reglamentàries previstes a la Llei 10/1990, en especial pel que fa a
les condicions tècniques dels locals i dels
establiments referents a accessos, il·luminació, ventilació, condicions dinsonorització i
aire condicionat i mesures de seguretat i prevenció dincendis, saplicaran, endemés daquesta Ordenança, les mesures reglamentàries vigents, i especialment el Reglament
general de policia despectacles i activitats
recreatives de 27 dagost de 1.982, i això
independentment del compliment de les condicions previstes a la Norma bàsica dedificació NBE-CPI-96.
Article 7
Titularitat
1. Qualsevol canvi de titularitat de lactivitat autoritzada shaurà de comunicar immediatament a lAjuntament, de manera que la
identitat del titular de la llicència haurà de
coincidir sempre amb la de la persona física
o jurídica que efectivament exploti lestabliment, en el qual shaurà dexposar de forma
visible al públic la llicència.
2. Igualment, shaurà de comunicar immediatament a lAjuntament el canvi de raó
social o de domicili a efectes de notificacions.
3. Lincompliment dels apartats anteriors
donarà lloc a responsabilitat administrativa,
la qual serà exigida amb caràcter solidari tant
al titular de la llicència com a la persona que
exploti efectivament lestabliment.
4. Quan es comunicarà a lAjuntament el
canvi de titularitat, shaurà dacompanyar
una certificació tècnica lliurada per facultatiu
competent sobre el manteniment de les condicions tècniques del local o de l establiment assenyalades en el número 2 de larticle
anterior, si bé referides a la normativa tècnica
vigent en la data en què tingui lloc el canvi
de titularitat esmentat. També es justificarà la
llicència a favor de lanterior titular i saportarà lautorització de la persona física o jurídica cedent.
5. El canvi de titular haurà désser degudament verificat i constatat per lAjuntament.
6. Si shan portat a terme ampliacions o
modificacions substancials a lestabliment,
caldrà sol·licitar la corresponent llicència
dacord amb larticle 6.
Article 8
Inici de lactivitat dels establiments i

concepte dhabitatge
1. No podrà començar-se en cap cas lactivitat autoritzada mitjançant llicència mentre
lAjuntament i/o una entitat de control designada per lAjuntament, no hagi efectuat la
visita de comprovació acreditativa de que les
instal·lacions sajusten al projecte aprovat i
que les mesures correctores funcionen amb
eficàcia, emetent-se lacta de control favorable.
2. Per tal dobtenir lacta de comprovació
el peticionari haurà de sol·licitar la visita
adient a lAjuntament i/o una entitat de control designada per lAjuntament, acompanyant a la sol·licitud una certificació del tècnic
director de les obres i instal·lacions en la
qual sespecifiqui la conformitat daquestes
amb la llicència que les empara. Una vegada
efectuada la sol·licitud, la visita tindrà lloc en
el termini màxim de vint dies.
3. A la certificació del tècnic director shi
farà constar expressament la comprovació de
laïllament acústic realitzat i els valors obtinguts.
4. Seran daplicació les previsions sobre
els sistemes de control i de verificació que
preveu lOrdenança municipal de la intervenció integral de lAdministració municipal
en les activitats i instal·lacions.
5. En relació amb les referències sobre la
contigüitat dels establiments amb lhabitatge,
contingudes en els articles 11.2 i 13.2 daquesta Ordenança, sentendrà per habitatge
aquell que objectivament tingui aquesta condició o la probabilitat de tenir-la en el
moment de sol·licitar-se la llicència per a la
instal·lació de lestabliment, independentment de que es trobi o no ocupat.
CAPÍTOL III
REGULACIÓ

DETALLADA DELS ESTABLIMENTS

Secció Primera
Secció Segona
Dels establiments de restauració (classe B)
Article 9
Definició dels establiments de restauració
1. Tenen la consideració destabliments de
restauració aquells àmbits on es desenvolupa
lactivitat consistent en oferir menjars i begudes al públic assistent per ser consumits en el
mateix establiment. Aquests establiments no
podran tenir fonts emissores acústiques que
en conjunt generin un nivell sonor superior a
68 dB (A).
2. Els establiments de restauració es classifiquen en tres categories o subclasses, que
són les següents:
a) Restaurant (subclasse B.1).
Aquesta activitat disposa de servei de
menjador per tal doferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i/o sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix
local.
b) Bar (subclasse B.2).
Aquesta activitat disposa de barra i també
pot disposar de servei de taula, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes

acompanyades o no de tapes, i entrepans
freds o calents. Resta prohibida la instal·lació
de maquinària destinada a confeccionar aliments cuinats, sens perjudici dels petits electrodomèstics com microones, planxa o similars; en qualsevol cas, si les màquines o instal·lacions produeixen fums o bafs, serà obligatori disposar del sistema dextracció de
fums previst a larticle 39 daquesta Ordenança.
c) Restaurant bar (subclasse B.3).
Aquesta activitat té com a objecte oferir al
públic, mitjançant preu, els serveis de restaurant i de bar conjuntament.
3. Els establiments de classe B seran objecte de revisions periòdiques per tal de comprovar la inexistència de canvis en les seves
instal·lacions determinants duna modificació
de categoria.
Article 10
Condicions específiques dinstal·lació
1. Sens perjudici del que estableix lart.
6.2 daquesta Ordenança, tots els establiments de restauració que tinguin un aforament màxim superior a 300 persones, o bé
una superfície dutilització per al públic
superior a 500 m2., shauran de sotmetre a
les condicions denllumenat, calefacció, ventilació, mesures contra incendis i dautoprotecció establertes en el capítol I del títol I del
Reglament general de policia despectacles i
activitats recreatives en vigor, o en la reglamentació que el substitueixi.
2. Tots els establiments de classe B hauran
dinsonoritzar els locals on sinstal·li lactivitat i, a aquests efectes, en el moment de
sol·licitar la llicència municipal els peticionaris presentaran un estudi justificatiu de laïllament acústic del local (estudi dimpacte acústic) en els termes previstos a lart. 6.1, apartat
c.5), daquesta Ordenança.
Malgrat la prohibició de sobrepassar dins
daquests locals el nivell sonor de 68 dB(A), a
efectes del referit estudi justificatiu el nivell
sonor previst no es suposarà mai inferior a 75
dB(A), i els establiments de classe B resten
també subjectes a lobligació de no superar
els nivells sonors màxims admesos a la taula
de lannex daquesta Ordenança. Quan un
establiment ultrapassi, per causa de qualsevol
emissor acústic, el nivell de so màxim admissible, i independentment de les altres mesures que procedeixin, podrà exigir-se al seu
titular la instal·lació de limitadors de volum
automàtics i calibrables, els quals hauran
destar homologats i ésser susceptibles de
precinte.
3. Pel que fa a les condicions tècniques
dels establiments de restauració, saplicarà
allò que disposa el capítol V daquesta Ordenança.
4. Quant a lexistència en els locals de
màquines o instal·lacions per a les persones
usuàries que puguin constituir fonts acústiques addicionals, tals com billars, futbolins,
tenis de taula, màquines electròniques i de
jocs o datzar, etc., únicament es permetrà
lexistència dun màxim de tres màquines o
instal·lacions en total.
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Article 11
Condicions demplaçament
1. Per a la ubicació destabliments de restauració shauran de respectar, en tot cas, les
normatives urbanístiques vigents, i especialment el planejament urbanístic.
2. Es podran autoritzar-se per als establiments de classe B sempre que el titular
accepti, en el moment de sol·licitar la llicència, la limitació dels horaris de tancament i d
obertura dels locals que estableixi la disposició municipal aprovada per lAlcaldia a
aquests efectes. I que es procedeixi abans de
lobertura (contemplant-ho en el projecte) i
fer un aïllament acústic del local respecte
dels habitatges contigus, donant compliment
a larticle 10.2.
Sentendrà que existeix aquesta contigüitat
quan limitin pel sostre, pel paviment o per les
parets laterals amb lhabitatge.
Secció Tercera
Dels establiments o activitats musicals
(classe genèrica c)
Article 12
Definició dels establiments musicals
1. Tenen la consideració destabliments
musicals (subclasses C.1, C.2, C.3, C.4 i C.5
definides a lart. 3), aquells àmbits o locals
destinats a oferir música, en directe o reproduïda, amb la possibilitat que el públic assistent prengui consumicions, i amb la possibilitat o no de ballar.
Sens perjudici de la seva denominació
comercial, es classifiquen en:
a) Bar musical (C.1): aquesta activitat disposa de servei de bar, amb ambientació
musical per mitjans mecànics, i no pot tenir
pista de ball o espai assimilable.
b) Discoteca (C.2): aquesta activitat disposa de servei de bar i dun lloc idoni per
ballar, amb una o més pistes, i amb música
gravada prèviament i transmesa per mitjans
mecànics.
c) Sala de ball (C.3): aquesta activitat té
per objecte oferir al públic un lloc idoni per
ballar amb música en directe i complementàriament amb música gravada prèviament i
transmesa per mitjans mecànics. La sala de
ball ha de disposar descenari per a lorquestra, de pista de ball, de camerinos per als
artistes que actuen i de servei de bar.
d) Sala de festes amb espectacles (C.4):
aquesta activitat té com a objecte oferir
actuacions musicals o de varietats o música
per ballar. La sala de festes ha de disposar
descenari amb pista de ball o sense, de
camerinos per als artistes que actuen i de servei de bar i/o restaurant.
e) Cafè teatre i cafè concert (C.5): aquestes
activitats tenen com a objecte únic oferir en
directe actuacions musicals, teatrals o de
varietats, sense pista de ball o espai assimilable. Els establiments han de disposar de servei de bar, descenari, de camerinos per als
artistes actuants i de cadires i taules per al
públic espectador.
2. Tots els establiments de classe C hauran

de sotmetres a les disposicions del Capítol I
del Títol I del Reglament general de policia
despectacles i activitats recreatives en vigor.
Quant a les seves condicions tècniques, resten també subjectes a allò que disposa el
Capítol V daquesta Ordenança.
Article 13
Condicions demplaçament
1. Per a la ubicació destabliments musicals shauran de respectar, en tot cas, les normatives urbanístiques i el planejament
vigents.
2. Es prohibeix la nova instal·lació destabliments musicals (subclasses C.1, C.2, C.3,
C.4 i C.5) en contigüitat en edificis institucionals, religiosos, sanitaris o sociosanitaris,
assistencials o docents, o en contigüitat amb
aquests equipaments; també es prohibeix la
instal·lació a una distància inferior a 100
metres respecte dels establiments sanitaris o
sociosanitaris dinternament.
Sentén que existeix contigüitat quan limiten amb lhabitatge o edifici afectat per les
parets laterals, pel sostre o pel paviment.
3. Quant al nombre i lamplada mínima de
les vies públiques o espais oberts a que han
de tenir sortida i façana els establiments, es
respectarà el contingut de larticle 2 del
Reglament general de 27 dagost de 1982
(R.D. 2816/82), o la normativa que en el
futur el substitueixi.
Juntament amb la petició de llicència
corresponent als establiments de les subclasses C.2, C.3, C.4 i C.5, i també als establiments de la subclasse C.1 quan el seu aforament màxim sobrepassi les 150 persones,
shaurà de presentar un estudi de càlcul de
les necessitats daparcament de vehicles que
el local tindrà dacord amb el seu aforament,
amb indicació de la localització daquests
espais daparcament. La manca de justificació de lexistència de places daparcament
disponibles i suficients a la zona serà causa
de denegació de la llicència.
4. Pel que fa a les discoteques (subclasse
C.2), es prohibeix la seva instal·lació en el
que ordinàriament sentén per nucli urbà del
municipi, admetent-se el seu emplaçament
únicament en el sòl urbà industrial i sòl no
urbanitzable en les zones on sadmeti aquest
ús. (segons el Pla General dOrdenació vigent
o claus substitutives en el futur) sempre que
el planejament urbanístic no ho prohibeixi.
5. Als efectes exclusius del que preveu
aquesta Ordenança, sentendrà per discoteca
(subclasse C.2) qualsevol establiment de la
subclasse C.1 amb un aforament màxim
superior a les dues-centes persones (200 persones).
Article 14
Aïllament acústic
1. Tots els establiments de classe C hauran
dinsonoritzar el local on sinstal·li lactivitat
i, a aquests efectes, en el moment de sol·licitar la llicència municipal, el peticionari presentarà un estudi justificatiu de laïllament
acústic del local (estudi dimpacte acústic) en
els termes previstos a lart. 6.1, apartat C.5),

daquesta Ordenança. En aquest sentit, el
nivell sonor previst per a la instal·lació no es
suposarà mai inferior als 100 dB(A), per bé
que no podran ultrapassar-se els nivells
sonors màxims admesos a la taula de lannex
daquesta Ordenança.
2. Lestudi sefectuarà globalment per al
nivell ponderat a lescala A, i específicament
en les freqüències de 63 Hz. a 4 kHz.
3. Tots els establiments de classe C disposaran de doble porta daccés, formant un
vestíbul, convenientment insonoritzades, les
quals restaran tancades de forma permanent.
4. Podran ser aplicades als establiments de
classe C les mesures sobre instal·lació de
limitadors de volum i fonts acústiques addicionals previstes per als establiments de classe B en els apartats 2 i 4 de lart. 10 daquesta Ordenança.
CAPÍTOL IV
DISPOSICIONS

ESPECÍFIQUES

Article 15
Manteniment de les condicions dinstal·lació
1. Tots els establiments hauran de mantenir les seves instal·lacions, dacord amb la
llicència concedida, amb les prescripcions
daquesta Ordenança i amb les mesures
correctores que lAjuntament estableixi.
2. Els establiments hauran destar, en tot
moment, en possessió dels certificats de revisió de les seves instal·lacions tècniques (elèctriques, de gas, calefacció, condicionament
daire, frigorífiques, de protecció, prevenció i
extinció dincendis i altres exigibles), els
quals hauran de ser exhibits a petició del personal municipal corresponent.
Article 16
Activitats múltiples i accés des de lhabitatge
1. Quan un establiment desenvolupi activitats englobades en tipus diferents segons la
classificació establerta a lart. 3 daquesta
Ordenança, li seran daplicació les condicions i les limitacions de la que suposi una
major perillositat i molèstia, i en qualsevol
cas les més restrictives.
2. Cap de les activitats incloses en làmbit
daquesta Ordenança no podrà tenir accés
des despais comuns o privatius vinculats a
lús dhabitatges.
Article 17
Aforaments
1. Es considerarà aforament dels establiments el que resulti de laplicació de les fórmules previstes en el Reial decret 2177/1996,
de 4 doctubre, pel qual saprova la Norma
Bàsica de lEdificació NBE-CPI/96 (Boletín
Oficial del Estado 29-10-96), o en la norma
substitutiva que pugui aprovar-se.
2. Laforament de tots els establiments
haurà de constar indicat en un rètol perfectament visible per part del públic i lautoritat
governativa.
Article 18
Vigilància dels establiments
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1. Dacord amb allò que disposa el Decret
205/2001, de 24 de juliol (Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya 1-8-01), en tots els
establiments de classe C, i durant la totalitat
de lhorari de funcionament, és obligatori
tenir un vigilant de seguretat a partir de 150
persones daforament, dos a partir de 450,
tres a partir de 750, quatre a partir de 1.000 i,
en endavant, un més per cada fracció de
1.000 persones. Les funcions dels vigilants de
seguretat són les establertes a la Llei 23/1992,
de 30 de juliol i al Reglament de seguretat
privada, i no podran ser assumides pel personal que desenvolupa les funcions pròpies de
lactivitat de lestabliment.
2. Lobligació de comptar amb el servei de
vigilància que regula lapartat anterior serà
també aplicable a aquells establiments de
pública concurrència que, independentment
de la seva classe i aforament, en el decurs
dun període de 18 mesos hagin estat sancionats administrativament en tres o més ocasions per causa de produir nivells sonors
excessius o molèsties (inclús ocasionades pel
públic en sortir del local) o bé per incomplir
els horaris vigents dobertura o de tancament,
sempre que les sancions siguin definitives en
via administrativa.
3. Tots els establiments de classe C que
tanquin al públic a partir de les 0,30 hores de
la matinada i que, atès el seu aforament, no
hagin de tenir el servei de vigilància que preveu lapartat 1 daquest article, hauran de
disposar durant tot el seu horari dobertura
dalmenys una persona que vetlli per lordre
dins del local, controli les entrades i les sortides de la clientela, adverteixi aquesta del
deure de complir amb els seus deures cívics i
avisi les forces i cossos de seguretat en cas
dalteració de lordre o de la tranquil·litat del
públic assistent o del veïnat. Aquesta persona
no haurà de tenir necessàriament la condició
de vigilant de seguretat dacord amb la Llei
23/1992, de 30 de juliol.
4. La responsabilitat administrativa que
sesdevingui per alteracions de lordre públic
produïdes per persones que entrin o surtin de
lestabliment recaurà sobre el titular de la
llicència municipal i, solidàriament, sobre
qui realment exploti lestabliment, sempre
que no shagin adoptat en cada cas les mesures de col·laboració cívica assenyalades a
larticle següent, i les establertes en la normativa vigent en general.
Article 19
Mesures de col·laboració per part dels
titulars
1. Els titulars de lactivitat i/o, en el seu
cas, el personal encarregat de la vigilància de
lestabliment, hauran dadvertir al públic respecte dels possibles incompliments del seus
deures cívics. Si els advertiments no fossin
atesos, avisaran immediatament la Policia
Local o daltres cossos de seguretat per a la
correcció de les alteracions de lordre. En
qualsevol cas, i sens perjudici dels esmentats
deures dadvertiment i davís, correspon a la
Policia vetllar pel manteniment de lordre a
la via pública.

2. Els titulars de lactivitat restaran obligats
a ladopció de les mesures següents:
a) Facilitar a lautoritat local o als seus
agents les dades didentificació, així com les
altes i baixes del personal de vigilància, el
qual podrà rebre instruccions de lAlcaldia o
de l autoritat competent o de la Policia Local
per a un millor compliment de les seves funcions.
b) Exhibir a petició del personal municipal
corresponent el certificat de revisió de les
seves instal·lacions tècniques.
c) Permetre en tot moment les inspeccions
i comprovacions que hagi de portar a terme
la Policia Local o els Serveis Tècnics Municipals, encara que el local es trobi obert al
públic.
d) Disposar duna pòlissa dassegurances
que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.
Mentre els capitals que cal assegurar no
siguin determinats reglamentàriament per la
Generalitat, sestarà a la següent escala:
- Activitats o locals daforament màxim
fins a 50 persones, 60.100 EUR.
- De 51 a 100 persones, 240.000 EUR.
- De 101 a 200 persones, 600.000 EUR.
- Per cada 100 persones més o fracció,
150.000 EUR.
Lassegurança no exclourà en cap cas la
responsabilitat administrativa, civil o penal
que es pugui derivar de lincompliment de
les mesures de seguretat vigents.
e) Complir la normativa vigent reguladora
del dret dadmissió als establiments públics
(actualment Decret 200/1999, de 27 de
juliol). En qualsevol cas, el dret dadmissió
sha dexercir sobre la base de determinades
condicions objectives, públiques (shaurà
dinstal·lar un rètol en la forma reglamentàriament prevista) i conegudes, les quals shan
daplicar de manera igual per a tothom i en
cap cas no poden ser discriminatòries.
f) Dacord amb la Llei 1/2002, d11 de
març, no es podrà vendre ni subministrar cap
mena de beguda alcohòlica, en els establiments regulats per aquesta Ordenança, a les
persones menors de divuit anys. Aquesta
prohibició es senyalitzarà en un lloc perfectament visible.
Article 20
Mesures de col·laboració per part de les
persones usuàries
Correspon a les persones usuaris o clients
dels establiments de pública concurrència el
compliment, entre daltres, de les següents
obligacions:
a) Seguir les recomanacions assenyalades
pel titular de lactivitat o pel personal encarregat de la vigilància.
b) Adoptar en tot moment un comportament correcte, i evitar conductes que puguin
representar perill, molèstia o incomoditat per
als altres clients.
c) Utilitzar adequadament els serveis i les
instal·lacions.
d) No accedir als establiments portant
armes de qualsevol classe.
e) Es prohibeix romandre a les sortides
dels establiments cridant o accionant aparells

de ràdio o musicals.
f) Es prohibeix utilitzar els vehicles davant
els accessos al local o a les seves rodalies,
amb violència o agressivitat, així com romandre-hi estacionat amb les finestres abaixades i
lequip de música engegat amb un alt nivell
sonor.
g) Es prohibeix envair la propietat aliena
situada als voltants dels establiments, com
ara portals, balcons, parets, etc., així com
dificultar el pas dels vianants per les voreres.
Pel que fa a les mesures contemplades en
els apartats e), f) i g) anteriors, vetllar pel seu
acompliment correspondrà també a la Policia
Local i als altres cossos i forces de seguretat
competents.
Article 21
Mesures cautelars
1. LAlcalde ordenarà, mitjançant resolució i prèvia audiència de linteressat, el tancament dels locals o establiments que no disposin de llicència municipal específica, o bé
la suspensió del seu funcionament fins que es
rectifiquin els defectes observats o sacompleixin els requisits legals o reglamentaris
exigits, sense que aquestes mesures tinguin el
caràcter de sanció.
2. En qualsevol cas, es mantindrà el tancament mentre no shagin corregit les deficiències observades.
3. En supòsits excepcionals dexistència de
perill per a la seguretat de les persones, no
serà preceptiu el requisit de laudiència prèvia a linteressat.
4. Sempre que resti garantida la seguretat
de les persones, lAlcalde podrà ordenar la
substitució de la mesura de tancament de
lestabliment pel precinte de part de les seves
instal·lacions.
Article 22
Horaris
1. Els horaris dobertura i de tancament
dels establiments de pública concurrència
seran els fixats amb caràcter general per la
Generalitat de Catalunya.
2. Tanmateix, i dacord amb lart. 17.2 de
la Llei 10/1990, de 15 de juny, lAlcaldia
podrà dictar resolucions establint ampliacions o reduccions dels horaris generals atenent les peculiaritats de cada zona, les condicions dinsonorització dels locals i daltres
circumstàncies rellevants. Particularment, les
resolucions de lAlcaldia podran preveure
reduccions dhoraris per als supòsits de contigüitat amb lhabitatge previstos a lart. 14.3
daquesta Ordenança, les quals reduccions
no tindran caràcter de sanció i podran incorporar-se com a condició de la llicència municipal. Igualment, podran preveures reduccions dhoraris per a supòsits objectius de
producció de molèsties per sorolls excessius
al veïnat.
CAPÍTOL V
CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ESTABLIMENTS DE
CLASSE B I C
Secció Primera
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Objecte i àmbit daplicació
Article 23
1. Aquest capítol regula les condicions
tècniques que han de reunir els establiments
de restauració i musicals, amb una cabuda o
aforament no superior a 300 persones.
2. Els establiments de cabuda superior a
300 persones es regiran pel Reglament general de policia despectacles i activitats recreatives i per les normes complementàries, sens
perjudici de laplicació de les normes contingudes en aquesta normativa municipal, en
virtut de larticle 1.4 del Reglament general
esmentat.
Secció Segona
Tipologia
Article 24
1. Els establiments de larticle anterior es
classificaran, atenent la seva cabuda, en les
següents categories:
a) Cabuda no superior a 50 persones.
b) Cabuda entre 51 i 100 persones.
c) Cabuda entre 101 i 300 persones.
2. La cabuda coincidirà amb laforament
del local, calculat segons allò que estableix
§
§
- Local categoria a:§
- Local categoria b:§
§
- Local categoria c:§

§

larticle 17.
Secció Tercera
Condicions dels locals on sinstal·lin
Article 25
Quan una part de la finca es destini a
altres usos, la ventilació es farà de forma que
sasseguri la manca d emanació dolors i de
fums a través dels patis de llum i patis de
ventilació comunitaris. Amb aquesta finalitat,
els fums hauran dexpulsar-se per la part alta
de ledifici mitjançant xemeneia.
Article 26
1. Els locals amb menys de 75 m2. de
superfície útil hauran de tenir un àrea destinada a magatzem de 3 m2. de superfície
mínima.
2. Els locals amb menys de 150 m2. de
superfície útil hauran de tenir un àrea mínima destinada a magatzem de 5 m2. de
superfície mínima.
3. Els locals amb més de 150 m2. de
superfície útil hauran de tenir un àrea mínima destinada a magatzem, del 4% de la seva
superfície total.
4. Aquestes superfície destinades a magatClasse C#

§

Sortides§ Amplada§ Sortides§ Amplada#

§

1§
1§
§
§

Classe B§
0,90 mts.§
1,20 mts.§
§
§

3. Les sortides, i els elements per a levacuació, es disposaran tal com indica la
norma NBE/CPI-96, o les normes que en el
futur la modifiquin o substitueixin.
4. Per a laccés als locals podrà estar oberta només una de les portes, i laltra, si està
tancada, estarà equipada amb tanca antipànic o sistema similar i de fàcil obertura.
5. Les portes de sortida a la via pública no
envairan la vorera en obrir-se, amb lexcepció de les sortides demergència.
6. A lexterior de les portes de sortida demergència, quan calgui, es senyalitzarà convenientment la prohibició destacionament
de vehicles.
7. No sadmet la col·locació de cortines o
delements de decoració flotants a les sortides dels locals i a les vies devacuació.
8. Shaurà de respectar en tot cas allò que
disposa la normativa vigent sobre la promoció de laccessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.
Article 29
1. Les escales daccés als locals situats a
diferent nivell del carrer hauran de reunir les
condicions següents:
- Cada tram tindrà un màxim de 18 graons
i un mínim de 3.
- Cada graó tindrà entre 13 i 18,5 cm.
dalçada i un mínim de 28 cm. de petjada, i
es calcularan segons la fórmula:

§
1§
2§
§
§

1,20mts.#
1,20mts.#
0,80mts.#
#

zem es multiplicarà per 1.5, en relació a les
establertes en els apartats anterior, en els
establiments de les subclasses B1 i B3.
Article 27
Lalçada mínima dels establiments de classes B i C no serà inferior a 2,80 m., mesurats
des del terra del local fins al sostre. Si hi ha
elements escalonats o decoratius en algun
punt de la sala, es podrà admetre una alçada
no inferior a 2,50 m., sempre que no sigui en
zones de pas o en vies devacuació.
Secció Quarta
Condicions generals daccessibilitat
Article 28
1. Les sortides dels locals es situaran de
manera que, des de qualsevol punt del local
(excepte zones no ocupables com magatzems o trasters), no hi hagi més de 25 metres
fins a una sortida a lexterior o fins a una via
devacuació protegida.
2. Les portes de sortida de tots els locals
sobriran en la direcció de la sortida. El nombre de sortides, així com la seva amplada
mínima, seran, atenent la classificació de
lart. 24:
§

aforament 200 persones§
§
aforament entre 201 a 300 persones§
§

2h + P = 63 cm., on: h = alçada del graó. P
= petjada.
2. No sadmetran les escales corbes,
excepte les que tinguin més de 28 cm. de
petjada, mesurades a 50 cm. de lextrem interior. La petjada no sobrepassarà els 42 cm.
en el costat més ample.
3. Els desnivells dels locals amb menys de
3 graons es salvaran amb rampes de pendent
no superior al 10%.
Article 30
A les escales, o prop de les sortides del
públic, no es podran posar miralls que
puguin dificultar la sortida normal. Tampoc
no es posaran mobles o accessoris que destorbin la lliure circulació de les persones.
Article 31
A linterior dels locals, i entre les taules o
seients, es disposaran passadissos de les
següents amplades:
- 1,20 mts. per als passadissos principals.
- 0,80 mts. per als passadissos secundaris.
Els passadissos que donin a una sortida
tindran una amplada mínima igual a la de la
sortida.
Secció Cinquena
Dels serveis generals i les instal·lacions
A) Ventilació i calefacció

Classe B§

§

Classe C#

Sortides§ Amplada§ Sortides§ Amplada#
2§
§
2§
§

1,20 mts.§
0,80 mts.§
1,20 mts.§
1,20 mts.§

2§
§
2§
§

1,20mts#
1,20mts.#
1,80mts.#
1,80mts#

Article 32
1. Tots els locals hauran de tenir la suficient ventilació, ja sigui natural o per mitjans
mecànics.
2. Si la ventilació és natural shaurà de
preveure un volum mínim del local de 4 m3.
per ocupant.
3. Si la ventilació és per mitjans mecànics
shaurà de preveure un mínim de 6 renovacions/hora de laire del local.
4. A la cuina o als espais delaboració de
menjars hi haurà ventilació específica per a
punts emissors de calor o humitats, en cap
cas es produiran emissions a traves de les
façanes.
Article 33
1. Per la climatització dels locals destinats
a cafè, bar o similars, es podran fer servir
qualssevol dels sistemes convencionals o
coneguts.
2. Les instal·lacions de climatització hauran de complir amb el vigent Reglament
dinstal·lacions tèrmiques en edificis
(R.I.T.E.), o amb el que en el seu dia el substitueixi o complementi.
3. No es produiran emissions a través de
les façanes. Sexceptuen daquesta condició
les instal·lacions de ventilació i/o climatització, sempre que sintegrin en façana i que
sinstal·lin a una alçada mínima de 2.5
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metres respecte de la vorera.
B) Serveis higiènics
Article 34
1. Tots els establiments hauran de tenir
lavabos, wàters i urinaris, separats per
ambdós sexes, i en la següent proporció:
- locals amb aforament fins 50 persones: 1
wàter per a homes i 1 wàter per a dones,
amb la possibilitat dun lavabo únic pels dos
serveis.
- locals amb aforament de 51 a 100 persones: 1 urinari, 1 wàter i 1 lavabo per a
homes, 2 wàters i 1 lavabo per a dones.
- locals amb aforament de 101 a 300 persones: 2 urinaris, 1 wàter i 2 lavabos per a
homes, 3 wàters i 2 lavabos per a dones.
- locals amb aforament superior a 300 persones i tots els de subclasse C.2, C.3 i C.4:
sestarà a allò que disposa el Reglament
general de policia despectacles públics i
activitats recreatives.
2. Els serveis higiènics no estaran comunicats directament amb el local, sinó que haurà
dexistir un vestíbul amb portes que separi el
local dels serveis, i en el qual no shi podran
instal·lar lavabos i urinaris, excepte en els
locals de la categoria a), en què es permetrà
la instal·lació exclusivament del lavabo en
lesmentat vestíbul.
3. Estaran ventilats directament a lexterior, ja sigui per ventilació natural o per mitjans mecànics.
4. Disposaran de tots els estris i elements
indicats per la legislació: aigua corrent, sabonera, papers/aire calent, cubell higiènic,
paper higiènic, penjador, etc.
5. Els urinaris disposaran de descàrrega
automàtica daigua.
6. Es donarà compliment a allò que disposa la normativa vigent sobre lexistència de
cambra higiènica adaptada per a persones
amb mobilitat reduïda o amb limitacions.
7. Locals amb aforament superior a 50
persones; shaurà de complir el decret 135 de
24 de març de 1995, sobre accessibilitat,
supressió de barreres arquitectòniques.
Article 35
1. Els wàters es disposaran en cabines
individuals de dimensions mínimes de 0,9
mts. de costat, 1,20 m2. de superfície i 2,30
mts. dalçada.
2. Els lavabos i els urinaris no es podran
col·locar dintre de la mateixa cabina que els
wàters.
3. El terra i les parets estaran enrajolats en
la seva totalitat, a fi de permetre ser rentats
amb líquids desinfectants i antisèptics amb la
freqüència necessària.
C) Condicions higiènico-sanitàries
Article 36
1. Els locals o àrees de servei de menjars,
elaboració i emmagatzematge daliments,
estaran situats a suficient distància dels serveis higiènics i vestidors i dels focus descombraries, brutícia o contaminació.
2. Els materials de sòls, sostres i parets
seran de fàcil neteja i shaurà de poder fer

servir aigua, sabó i detergents.
3. Les finestres o forats practicables per a
ventilació, en zones de cuina i emmagatzematge daliments, disposaran de reixes o
malles per evitar lentrada dinsectes.
4. En els establiments de classe B-1 i B-3,
sinstal·larà un separador de grasses a la sortida del desguàs de la cuina.
5. La cuina estarà separada físicament del
magatzem.
6. Els productes de neteja shauran de
situar a linterior dun armari exclusiu, i
romandran separats dels productes destinats
al consum humà.
Article 37
El personal que manipula els aliments
haurà de tenir la formació adequada i adoptar les mesures higièniques corresponents. En
el cas que la normativa vigent ho exigeixi,
haurà destar en possessió dels certificats o
carnets adients.
Article 38
Els equips i estris de treball fets servir en
lelaboració, la manipulació o el servei daliments, estaran constituïts per materials innocus, de superfície llisa, impermeable, atòxica
i no corrosible, ben conservats i de neteja i
desinfecció fàcils.
D) Extracció de fums
Article 39
1. Tots els establiments que disposin de
cuina o de qualsevol altra instal·lació que
produeixi fums i bafs hauran dinstal·lar una
campana amb filtre per a la captació i lextracció dels fums a lexterior de lestabliment,
per damunt de la coberta de ledifici.
2. No es permetran, en cap cas, les campanes que recirculen laire a linterior del
local després de filtrar-lo.
3. Les instal·lacions per lextracció de fums
de cuines compliran les condicions indicades
a lart 18.3 de la NBE-CPI-96, i específicament no es podran instal·lar conductes en
façanes a via pública o principals; les conductes hauran de ser independents de qualsevol altre ús i no es podran conduir fums a
bafs a desguassos shunt de ventilació de
serveis ni a conductes de la vorera.
E) Prevenció i protecció contra incendis
Article 40
1. Sinstal·larà un extintor dincendis en
perfecte estat dutilització per a cada 150
m2. de superfície útil del local, amb un
mínim de dos per cada planta o sector diferenciat.
2. A més dels anteriors, es col·locarà
també un extintor a la cuina, magatzem, sala
de calderes de calefacció, sala descombraries i habitació de comptadors delectricitat.
Article 41
1. Els extintors es col·locaran on hi hagi
una major probabilitat doriginar-se un incendi, proper a les sortides del local i sempre en
llocs de fàcil visibilitat i accés.
2. Els extintors sinstal·laran deficàcia
21A-113B, es senyalitzaran conforme la

norma UNE-23-033 i amb un tamany de senyal dacord a la norma UNE-81 501.
Article 42
1. Els establiments de categoria c, segons
lart. 24, hauran de tenir un hidrant dincendi
a menys de 100 mts. de qualsevol punt de la
façana.
2. Si aquestes condicions no les compleixen els hidrants dincendi de les vies urbanes, se nhauran dinstal·lar els necessaris per
a complir les exigències esmentades en el
punt 1, a càrrec dels titulars dels establiments.
3. La instal·lació dhidrants dincendi sajustarà a la normativa tècnica vigent.
Article 43
1. Els locals de classe C, categoria c, faran
servir per a la decoració i el mobiliari del
local materials difícilment combustibles.
2. Els titulars daquests locals hauran de
presentar un certificat de reacció al foc, i
referit a tots els elements combustibles, emès
per un laboratori homologat.
3. Quant als materials combustibles i que
necessiten duna ignifugació periòdica,
shaurà de presentar, després de fer cada
ignifugació, un certificat de reacció al foc,
emès per un laboratori homologat.
4. El grau de combustibilitat màxim dels
materials de construcció i decoració serà el
que estableix el Reglament general de policia
despectacles públics i activitats recreatives.
F) Instal·lacions elèctriques, instal·lacions
denllumenat demergència, senyalització i
alarma
Article 44
Les instal·lacions elèctriques compliran
amb les prescripcions del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
Article 45
1. Tots els establiments hauran de disposar
dinstal·lació denllumenat demergència que
cobrirà les següents zones:
- Zones de públic.
- Vies devacuació.
- Serveis dhomes i dones.
- Habitació de comptadors.
- Habitació de calderes.
- Cuina.
2. La instal·lació denllumenat demergència es farà dacord amb la Instrucció Tècnica
Complementària ITC-BT-28, del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
Article 46
1. Tots els establiments disposaran denllumenat de senyalització instal·lat sobre les
portes de sortida dels locals o a les zones on
normalment hi hagi públic.
2. Lenllumenat de senyalització estarà
permanentment encès mentre hi hagi públic
al local.
3. Sota de cada llum sindicarà la direcció
de sortida, segons senyal normalitzat per la
norma tècnica vigent.
Article 47
1. Els establiments de la categoria c,
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segons larticle 24, i en general, tots els que
ocupin més duna planta, disposaran duna
instal·lació dalarma acústica que es sentirà
des de totes les dependències del local, i en
especial des de:
- Zones de públic en general.
- Lavabos dhomes i dones.
2. Els botons dalarma es situaran en llocs
fàcilment accessibles, tant per al públic com
per al personal de servei, i estaran ben senyalitzats.
G) Condicions acústiques i tèrmiques
Article 48
1. A fi devitar la transmissió del soroll i les
vibracions produïdes per les diverses
instal·lacions del local, es prendran les mesures necessàries daïllament acústic.
2. Els altaveus, si nhi ha, estaran degudament aïllats de parets i columnes, per tal
dimpedir qualsevol transmissió de sorolls a
través de lestructura de ledifici.
3. La instal·lació de la maquinària o els
equips es farà sobre suports elàstics antivibratoris. La connexió dels equips amb les canalitzacions es farà mitjançant dispositius antivibratoris.
4. Les canalitzacions i conductes daire
condicionat circularan per llocs on no
puguin produir molèsties per soroll. S
instal·laran preferentment per conductes dobra enregistrables, i es fixaran mitjançant dispositius antivibratoris.
5. La superfície interior dels conductes de
ventilació i daire condicionat, en cas necessari, es revestiran amb material absorbent
acústic.
6. Per tal de travessar les parets, els conductes i canonades sinstal·laran sense encastar o amb muntatge elàstic.
7. No sadmetrà la instal·lació de cap element a linterior de falsos sostres o dobles
parets. Tampoc no sadmetrà la utilització
daquestes cambres acústiques com a plenum dimpulsió o retorn de laire condicionat.
Article 49
Per a la instal·lació de fonts de calor, es
prendran les mesures necessàries per tal devitar la transmissió de calor a les finques veïnes. Es deixarà un espai lliure i ben ventilat
entre lemissió de calor i qualsevol paret mitgera amb altres finques. En el cas que la calor
transmesa per radiació sigui excessiva, saïllarà el focus de calor amb substàncies calorífugues que impedeixin qualsevol escalfament
de les parets mitgeres.
CAPÍTOL VI
RÈGIM

SANCIONADOR

Article 50
Tipificació i prescripció
1. Les infraccions a les disposicions contingudes en aquesta Ordenança poden constituir faltes molt greus, greus o lleus.
2. Les faltes molt greus prescriuran als dos
anys, les greus al cap dun any i les lleus als
sis mesos de ser comeses.

3. Qualsevol actuació de lAdministració
en relació amb les faltes interromprà la prescripció, i shaurà diniciar novament el còmput dels terminis fixats a lapartat anterior.
Article 51
Faltes molt greus
Tindran la consideració de faltes molt
greus:
a) La permissió o tolerància dactivitats
il·lícites o il·legals per part dels organitzadors
dun espectacle o titulars dun establiment,
especialment quan es faciliti o es promogui
el consum de drogues tòxiques i el tràfic
destupefaents, sens perjudici de les responsabilitats que es deriven daquestes activitats.
b) Lobertura dun local i la realització
despectacles sense tenir les llicències i les
autoritzacions pertinents.
c) La realització de modificacions que
requereixin llicència, sense haver-la obtingut
abans, i el lliurament de certificacions tècniques inexactes o falses.
d) Lincompliment de qualsevol norma
sobre locals i instal·lacions que signifiqui un
risc per a la seguretat de les persones.
e) Lexcés daforament permès, si això
comporta un risc per a la seguretat de les persones, així com lexcés daforament permès
en qualsevol cas en els locals de subclasses
C.2, C.3, C.4 i C.5.
f) Lincompliment de les resolucions de
lautoritat competent respecte a prohibicions
i suspensions despectacles, i els requeriments sobre seguretat dels locals i els espectacles.
g) Ladmissió de menors en els espectacles
i els establiments on aquests tinguin prohibida lentrada.
h) La manca datenció a persones que
necessitin assistència mèdica en el mateix
local, en relació amb les exigències reglamentàries dequipament sanitari, dacord
amb el tipus despectacle o dactivitat.
i) La realització fraudulenta de publicitat
sobre un espectacle determinat que distorsioni la capacitat electiva de lespectador.
j) La negativa a permetre laccés als agents
de lautoritat durant lexercici de les seves
funcions i a facilitar la funció dinspecció.
k) La realització despectacles que infringeixin el que disposa la Llei 3/1988, del 4 de
març, de protecció dels animals.
l) Lincompliment de les normes específiques sobre vigilància establertes per la Generalitat, dacord amb el que estableix larticle
14.4 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, o de
les que sestableixen en aquesta Ordenança,
així com la manca absoluta del servei de
vigilància quan aquest resulti obligatori.
m) La comissió de més de dues faltes greus
en el període dun any.
Article 52
Faltes greus
Tindran la consideració de faltes grues:
a) Incomplir les normes sobre locals i instal·lacions que no signifiquin un risc per a la
seguretat de les persones.
b) Lexcés daforament permès en els

locals de classes B i C.1, sempre que no signifiqui un risc per a la seguretat de les persones.
c) El mal estat de conservació dels locals,
les instal·lacions o els serveis, que produeixin
incomoditat als usuaris o minva de la higiene
necessària.
d) La manca de rètols que prohibeixin
lentrada a menors o daltres que exigeixi la
normativa vigent per raons de protecció dels
menors, de sanitat o de seguretat.
e) La instal·lació dins els locals despectacles de llocs de venda i altres activitats no
relacionades directament amb lespectacle,
sempre que no hi hagi autorització expressa.
f) La intervenció dartistes, esportistes o
executants menors de setze anys, llevat dels
casos en què excepcionalment sautoritzi,
dacord amb la normativa vigent.
g) Lincompliment de la normativa reglamentària sobre llibres i fulls de reclamacions.
h) Lincompliment de la normativa reglamentària sobre venda i revenda de localitats i
abonaments.
i) Lincompliment de la normativa reglamentària sobre el dret dadmissió.
j) La modificació de programes sense lautorització preceptiva de lautoritat competent.
k) La suspensió de lespectacle anunciat
prèviament sense causa que ho justifiqui o
lalteració injustificada del contingut.
l) Lincompliment reiterat dels horaris dinici o acabament dun espectacle, i també
lincompliment reiterat dhoraris dobertura i
de tancament dels establiments públics.
m) La producció de sorolls, inclosos els
produïts pel públic en sortir del local, i daltres molèsties, quan siguin causades per lincompliment de mesures reglamentàries, així
com el no donar compte immediatament a la
Policia Local o daltres cossos de seguretat de
les alteracions de lordre produïdes per persones que entrin o surtin dels establiments o
que hi romanguin.
Específicament, constituirà falta greu la
producció de nivells sonors superiors als
autoritzats, especialment si provoquen a lexterior o en habitatges o locals o establiments
contigus nivells sonors superiors als permesos
en lannex daquesta Ordenança.
n) Qualsevol altre incompliment de disposicions essencials per al desenvolupament i
la realització despectacles i activitats contingudes en les normes establertes per lart. 14.3
de la Llei 10/1990, de 15 de juny.
o) La comissió de més de dues faltes lleus
en el període dun any.
Article 53
Faltes lleus
Tindrà la consideració de falta lleu qualsevol acció u omissió que impliqui infracció de
les disposicions vigents no tipificada en els
dos articles anteriors.
Article 54
Sancions faltes molt greus
1. Les faltes molt greus poden ésser sancionades amb multa de 6.010,12 fins a
60.101,21 EUR i, quan es tracti de locals o
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establiments, poden també ésser sancionades, alternativament a la sanció pecuniària o
conjuntament amb aquesta, amb el tancament provisional per un període màxim de
dotze mesos.
2. Es pot procedir al tancament definitiu
dun local quan es produeixin de forma reiterada i reincident faltes molt greus. El tancament definitiu comporta que, respecte al
local o establiment afectat, no es pot demanar cap llicència relacionada amb lactivitat
que shi desenvolupi, durant els divuit mesos
següents.
3. El tancament provisional comporta la
prohibició dutilitzar el local o lestabliment
afectats, durant el període establert, per a cap
activitat relacionada amb espectacles i establiments públics.
Article 55
Sanció faltes greus
Les faltes greus poden ésser sancionades
amb multa de 601,01 fins a 6.010,12 EUR i,
quan es tracti de locals o establiments, poden
també ésser sancionades, alternativament a la
sanció pecuniària o, conjuntament amb
aquesta, amb el tancament provisional per un
període màxim de sis mesos.
Article 56
Sancions faltes lleus
Les faltes lleus poden ésser sancionades
amb multa de 60,10 fins a 601,01 EUR.
Article 57
Graduació de les sancions
1. Per a la graduació de les sancions shan
de tenir en compte.
a) Els perjudicis ocasionats.
b) La categoria del local.
c) La reiteració o la reincidència.
d) La intencionalitat.
2. Per a evitar que duna infracció es
puguin derivar beneficis per a linfractor,
quan no sigui convenient imposar la sanció
de tancament del local, la sanció pecuniària
pot ésser incrementada amb la quantia del
benefici derivat de la comissió de la infracció.
Article 58
Responsabilitat per infraccions
1. Són responsables solidàriament de les
infraccions els qui realment organitzin o
explotin les activitats o els establiments i els
que siguin titulars de la llicència corresponent.
2. En el cas que els responsables no tinguin la titularitat patrimonial dels immobles
on hi ha els locals o els establiments als quals
simposa el tancament, aquests responsables
han de fer-se càrrec, dacord amb la legislació civil, dels danys i els perjudicis que, per
aquest tancament, puguin patir els propietaris
i els titulars de drets sobre els immobles afectats.
Article 59
Procediment sancionador
1. És aplicable a les sancions establertes

per aquesta Ordenança el procediment sancionador regulat amb caràcter general per la
normativa vigent (actualment, Decret
278/1993, de 9 de novembre). Particularment, shaurà de notificar immediatament a
la persona imputada la iniciació de qualsevol
procediment sancionador sobre matèria regulada en lOrdenança.
Quan la Policia Local o els serveis tècnics
municipals constatin que un establiment
infringeix la normativa sobre horaris dobertura i tancament, formularan una denúncia
per escrit (indicant lhora en què el local es
troba obert i les circumstàncies bàsiques de
fet concurrents) que es posarà en coneixement immediatament del titular del local o
dels seus representants, mitjançant el lliurament duna còpia. El titular o els seus representants podran fer constar les manifestacions
o observacions que estimin adients.
Quan la Policia o els serveis tècnics municipals realitzin, per iniciativa pròpia, per
ordre de superior o per denúncia dalgun
interessat, proves de medició del nivell sonor
procedent de lestabliment, mitjançant aparells sonòmetres homologats, igualment faran
constar les dades i les circumstàncies de la
medició mitjançant acta. Es lliurarà una
còpia de lacta al titular del local o als seus
representants immediatament després de
finalitzades les diligències de medició, i els
interessats podran també formular les manifestacions o observacions que desitgin fer
constar.
2. En el cas de les sancions lleus, la notificació dinici de lexpedient inclou els càrrecs
que simputen i la sanció que aquests poden
comportar. Els interessats poden proposar les
proves i simultàniament poden al·legar el que
creguin convenient en llur defensa.
3. Són competents per a la resolució dels
expedients:
a) LAlcalde, en els expedients incoats per
ell per a sancionar infraccions amb multes de
fins a 6.010,12 EUR i tancaments provisionals per un període màxim de quinze dies.
b) El Delegat Territorial de Govern de la
Generalitat, en els expedients incoats per ell
per a sancionar infraccions amb multes fins a
6.010,12 EUR i tancaments provisionals per
un període màxim de sis mesos.
c) El Director General del Joc i dEspectacles, per a sancionar infraccions amb multes
fins a 12.020,24 EUR i tancament provisional
per un període màxim de dotze mesos.
d) El Conseller de Governació, per a sancionar infraccions amb multes superiors a
12.020,24 EUR i el tancament definitiu.
4. LAjuntament i lAdministració de la
Generalitat shan dinformar recíprocament
dels expedients incoats per a evitar-ne la
duplicitat.
Article 60
Publicitat de les sancions
Per raons dexemplaritat, lAlcalde o lautoritat que imposi sancions per faltes molt
greus i greus, pot acordar la publicació daquestes sancions i el nom dels autors de la
infracció al Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya i en els mitjans de comunicació
que es considerin adients.
Disposicions transitòries
Primera
Es permet el manteniment dels usos degudament autoritzats abans de lentrada en
vigor daquesta Ordenança, encara que queden sotmesos als preceptes daquesta que
siguin de caràcter funcional, així com al
règim sancionador establert en tot allò que
els hi sigui aplicable. En relació amb aquests
usos autoritzats amb anterioritat a l entrada
en vigor de lOrdenança no seran daplicació
les limitacions referides a lemplaçament dels
establiments que shi estableixen.
Segona
Tots els establiments regulats en aquesta
Ordenança seran classificats dacord amb el
sistema de classificació que preveu larticle
3. Els titulars de les llicències vigents hauran
de sol·licitar la classificació corresponent,
dacord amb el model normalitzat que es
facilitarà, dins del termini màxim de sis
mesos a partir de lentrada en vigor de lOrdenança. La resolució sobre classificació
establirà també laforament o cabuda màxima de lestabliment, dacord amb allò que
preveu larticle 17 de lOrdenança. Depassat
aquest termini sense fer-se la sol·licitud, lAjuntament practicarà dofici la classificació
que correspongui.
Tercera
Tots els establiments regulats en aquesta
Ordenança, amb independència de la seva
classe i de la data de la seva obertura, shauran dajustar a les condicions daïllament
acústic que shi determinen, en funció de la
seva classificació, dins del termini màxim de
tres anys a partir de la seva entrada en vigor.
Lincompliment daquesta obligació podrà
determinar la revocació de la llicència, sense
indemnització de cap mena, o bé el canvi en
la classificació del local.
Sens perjudici daixò, i pel que fa als establiments actualment existents que segons la
classificació descrita a lart. 3 estan inclosos
a la classe C, i que no compleixin totes les
condicions referents a laïllament acústic que
preveu aquesta ordenança, hauran de limitar
el nivell sonor a linterior del local a 68 dB
(A), dins del termini màxim de tres mesos a
partir de lentrada en vigor daquesta Ordenança.
Quarta
1. Quan shagi dautoritzar o de constatar
el traspàs o canvi de titularitat dun establiment subjecte a aquesta Ordenança, i que
gaudeixi de llicència dobertura atorgada
amb anterioritat a la seva entrada en vigor, es
girarà una visita dinspecció com a conseqüència de la qual es determinaran les
mesures dadaptació a la normativa vigent
que shagin de portar a terme a lestabliment.
2. En el supòsit previst a lapartat anterior,
i també en el cas que sobservessin deficiències dordre acústic, podrà ordenar-se lexecució dun projecte daïllament acústic com-
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plet i/o limitar els horaris màxims de tancament de lestabliment en els termes previstos
en els art. 22 daquesta Ordenança, sempre
que no hagin transcorregut més de tres anys
des de lentrada en vigor de lOrdenança,
data que constitueix el límit per a fer ladaptació de laïllament acústic dacord amb la
disposició transitòria tercera.
Cinquena
1. Qualsevol establiment de restauració
amb fonts acústiques (musicals o duna altra
mena) que produeixin un nivell sonor interior
superior a 68 dB(A), i sempre que aquesta
circumstància hagi estat comprovada tècnicament almenys tres vegades en un període
de dun any, haurà de sol·licitar i dobtenir
llicència municipal específica com establiment de subclasse C.1, o bé fer cessar immediatament la utilització de les fonts acústiques.
2. Si el titular de la llicència opta en
aquest cas per demanar-ne una altra com a
establiment de subclasse C.1, podrà no obstant lAjuntament ordenar mentre es tramita
la nova llicència el precinte total dels equips
musicals i daltres fonts acústiques existents
en el local.
3. Si el titular de la llicència opta per cessar en la utilització de les fonts acústiques, o
bé no sol·licita la llicència com a establiment
de classe C dins del termini que se li concedeixi, podrà igualment lAjuntament procedir
al precinte daquestes fonts o bé adoptar les

mesures necessàries per garantir el respecte a
la normativa vigent, sense que aquestes
mesures tinguin la naturalesa de sancions.
4. Allò que disposa lapartat anterior
sentén sens perjudici de la incoació, si procedeix, dexpedient sancionador pel fet dhaver superat els nivells sonors màxims admissibles.
Sisena
Ladaptació de tots els locals de pública
concurrència a la normativa vigent en matèria de promoció de laccessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques tindrà
lloc en els supòsits i en les condicions que
preveu la normativa sectorial corresponent.
Setena
1. Tots els establiments contemplats en
aquesta Ordenança, independentment de la
data de la seva obertura, hauran dajustar-se
a les condicions tècniques que shi determinen, i especialment els de classe B i C amb
un aforament no superior a 300 persones a
les condicions que estableix el capítol V
(àrees per a magatzem, accessibilitat, ventilació i calefacció, serveis higiènics, condicions
higiènico-sanitàries, extracció de fums, protecció contra incendis, instal·lacions elèctriques, senyalitzacions i alarmes, etc.).
2. Aquesta adaptació o ajustament, quant
als establiments que en funció de la seva data
dobertura no lhagin dhaver fet encara dacord amb la normativa estatal, autonòmica i

municipal daplicació, haurà de tenir lloc
dins dun termini màxim de quatre anys a
partir de lentrada en vigor de lOrdenança.
Únicament sexclouran de la necessitat dadaptació, sempre que no siguin obligatòries
dacord amb la normativa supramunicipal,
aquelles condicions tècniques dimpossible o
molt difícil compliment tenint en compte les
circumstàncies estructurals dels locals. Tanmateix, ladaptació o lajustament sexigirà
sempre i en qualsevol cas quan es tractarà
dun establiment de la classe C, per bé que
ladaptació a la legislació sobre accessibilitat
i supressió de barreres arquitectòniques
tindrà lloc en els supòsits i en els termes que
prevegi la legislació sectorial sobre la matèria.
Vuitena.
1. Lobligació de comptar amb un servei
de vigilància que per als establiments de la
classe C estableix larticle 18 serà exigida a
tots els establiments de lesmentada classe,
amb independència de que hagin obert al
públic amb anterioritat o amb posterioritat a
lentrada en vigor daquesta Ordenança.
2. Lobligació de comptar amb un servei
de vigilància establerta a larticle 18.2 de
lOrdenança regirà, per als supòsits que shi
determinen, amb total plenitud i en els seus
propis termes amb independència de la data
dobertura de lestabliment.

ANNEX#
TAULA

DE NIVELLS SONORS MÀXIMS (IMMISSIONS MÀXIMES AUTORITZADES)#

§
Zona de recepció§
Totes, a excepció de la industrial§

(1) Nivell sonor exterior (2) Nivell sonor interior
màxim en dB (A)§
màxim en dB (A)#
Dia§
Nit§
Dia§
Nit#
55§

45§

- (1) Nivell sonor exterior màxim (ambient
exterior): a mesurar a 3 mts. de la façana o de
la línia de propietat.
- (2) Nivell sonor interior màxim: a mesurar a linterior de lhabitatge o local comercial o professional receptor, a una distància,
si és possible, no inferior a 1 mt. de la paret.
- (3) Sexceptuen els habitatges que puguin
existir a la mateixa zona, respecte dels quals
saplicaran els nivells de la zona de recepció
anterior: totes, a excepció de la industrial.
Per a laplicació de la taula anterior es tindran en compte les regles següents:
1. La delimitació de lhorari de nit serà
entre les 22 i les 8 hores del dia següent,
essent lhorari de dia el comprès entre les 8 i
les 22 hores del mateix dia.
2. Sentén per nivell exterior, el nivell
sonor en dB(A) procedent duna activitat (font
emissora) mesurada a lexterior de ledifici
receptor.
3. Sentén per nivell interior, el nivell
sonor en dB(A), procedent duna activitat
(font emissora), mesurada a linterior de ledi-

40§

30#

§
Zona de recepció§
Zona industrial(3)§

fici receptor.
Sistema de mesurament
- Equips.
El mesurament del nivell sonor es farà amb
sonòmetres que permetin lectures fiables fins
a un mínim de 25 dB(A), i caldrà el seu calibrat periòdic.
- Lloc de mesura.
El mesurament a linterior dels habitatges i
locals es farà al mig de lhabitació (en
dependències sensibles al soroll) i sempre a
una distància no inferior a 1 metre de la
paret, i a una alçada de 1,2/1,5 mts.
El mesurament sefectuarà amb les finestres i els balcons tancats.
El mesurament en hores nocturnes, en el
cas dels habitatges, es farà sols en el menjador i en els dormitoris, descartant els passadissos, la cuina i els serveis.
El mesurament exterior es farà col·locant
lequip de mesura a una distància aproximada de 3 mts. respecte de lexterior de la façana, finestres, balcons o murs exteriors de
patis de llum de ledifici emissor.

(1) Nivell sonor exterior (2) Nivell sonor interior
màxim en dB (A)§
màxim en dB (A)#
Dia§
Nit§
Dia§
Nit#
65§

55§

45§

35#

Les mesures exteriors es faran amb pantalla antivent.
En linforme de la mesura, es farà constar
la franja horària en què sha efectuat.
Es realitzaran tres mesures de soroll, separades un minut cada una, i en cada una daquestes mesures es seleccionarà el valor més
representatiu, sense tenir en compte els
increments de valor produïts per pertorbacions externes a la font sonora que es mesura.
Tanmateix, pel que fa al sistema i a les
condicions de mesurament saplicarà, quan
existeixi, la legislació vigent a Catalunya
sobre protecció contra la contaminació acústica.
Nota final: Els nivells sonors màxims establerts en aquest annex sentendran automàticament substituïts pels que pugui preveure,
en relació amb els establiments de pública
concurrència, la futura legislació del Parlament de Catalunya sobre protecció contra la
contaminació acústica.
Recursos procedents contra lacte notificat
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Administració Local

Lacte és una resolució, posa fi a la via
administrativa i és susceptible dimpugnació
separada per mitjà de recurs contenciós
administratiu, davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Si lacte vulnerés algun dret
fonamental susceptible demparament ordinari de conformitat amb allò que preveu lart.
53.2 de la Constitució Espanyola (procés
general aquest que es positiva a lart. 114 i
següents de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa) serà susceptible també dimpugnació per aquest curs, en
el termini de deu dies, per interposició
davant del mateix òrgan jurisdiccional. Lacció per ambdues vies únicament podrà ser
simultània si responen a motius dimpugnació diferenciats. Lacte es podrà recórrer
facultativament per mitjà de recurs de reposició en el termini dun mes davant de lòrgan
que va dictar-lo o en el seu delegant, quan
lacte es dicti per delegació, presentant la
interposició daquest recurs efecte impeditiu
per accedir a la jurisdicció contenciosa administrativa, mentre no transcorri el seu termini
per a resoldre i notificar i que serà dun mes.
Tanmateix, es podrà interposar qualsevol
altre recurs que es consideri ajustat a dret.
Berga, 22 de setembre de 2004.
El Secretari, Óscar González i Ballesteros.

Esplugues de Llobregat
ANUNCI
Per la Junta de Govern Local en sessió
ordinària de data 16 de setembre de 2004,
sha aprovat inicialment, el projecte dobres
de construcció dun clavegueram al c/. Església i treballs durbanització corresponents al
Pla Parcial de les Moreres, daquesta població, amb pressupost total de contracte de
53.243,38 EUR, IVA inclòs.
En compliment del que determina larticle
235 del Decret Legislatiu 2/2003 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, lesmentat projecte sexposa a
informació pública, pel termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació daquest anunci en el B UTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a fi de que dins del
referit termini, i en hores doficina, sigui examinat en aquesta Casa Consistorial per totes
les persones que es considerin interessades i
deduir les reclamacions adients.
Transcorregut el dit termini sense presentació dal·legacions, el projecte esdevindrà
aprovat definitivament.
Esplugues de Llobregat, 17 de setembre de
2004.
LAlcalde, Lorenzo Palacín Badorrey.
022004018900
A

022004019236
A

179/1995, de 13 de juny, pel qual saprova el
Reglament dobres, activitats i serveis de les
corporacions locals.
Manlleu, 21 de setembre de 2004.
LAlcalde, Pere Prat i Boix.
022004018956
A

Masquefa
ANUNCI
Als efectes de donar compliment a allò
que disposa larticle 94.3 del Reglament del
personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, es
fa públic que en la Junta de Govern Local de
dia 23 de setembre de 2004, sha acordat la
pròrroga del contracte de treball en règim
laboral i amb caràcter temporal a lempara
del Reial decret 2720/98, de 18 de desembre
(durada determinada a temps complet, Obra
o Servei determinat) pel qual es desenvolupa
larticle 15 de lEstatut dels Treballadors en
matèria de contractació, el Sr. Joaquin Rodriguez Nevado, pel període 01/10/2004 al
30/09/2005, com a peó de manteniment i
vigilància al camp de futbol municipal.
Masquefa, 23 de setembre de 2004.
LAlcaldessa, Mª Teresa Estruch i Mestres,
per delegació de signatura, el Secretari,
Agustí Daura i Mèlich.
022004018884
A

Lliçà de Vall
Esplugues de Llobregat

EDICTE

ANUNCI

Havent-se aprovat per la Junta de Govern,
en la seva sessió ordinària del passat dia 15
de setembre de 2004 el padró corresponent a
Impost sobre Béns Immobles rústics, exercici 2004 per un import global dos-mil cinccents vuitanta-set EUR amb cinquanta-cinc
cèntims (2.587,55 EUR), es posa a exposició
pública per un termini de quinze dies, en
aquesta secretaria municipal per tal de poder
presentar-hi reclamacions o suggeriments; en
cas de no presentar-sen cap sentendrà aprovat definitivament.
Lliçà de Vall, 22 de setembre de 2004.
LAlcalde, Andreu Carreras Puigdelliura.

El Ple de lAjuntament en data 17 de juny
de 2004, va acordà, entre daltres extrems
declarar linterès públic de la supressió del
servei de bar-restaurant, situat al c/. Verge de
la Mercè cantonada c/. Molí, daquesta
població i iniciar el corresponent expedient
per la supressió del mateix.
Lesmentat acord sexposa a informació
pública, previ a la finalització del funcionament del servei, pel termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació daquest anunci en el B UTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a fi de que dins del
referit termini, i en hores doficina sigui examinat en aquesta Casa Consistorial per totes
les persones que es considerin interessades i
deduir les reclamacions adients.
Transcorregut el dit termini sense presentació dal·legacions, lacord quedarà aprovat
definitivament.
Esplugues de Llobregat, 16 de setembre de
2004.
LAlcalde, Lorenzo Palacín Badorrey.
022004018899
A

022004018939
A

Manlleu
ANUNCI
Anunci daprovació dun projecte dobres.
Havent transcorregut el termini dexposició pública sense que shagin presentat
al·legacions ni reclamacions, el dia
21.9.2004 sha declarat aprovat de manera
definitiva el projecte titulat Instal·lació elèctrica de lEmbarcador del Ter.
La qual cosa es fa pública de conformitat
amb el que disposa larticle 38.2 del Decret

Masquefa
ANUNCI
Als efectes de donar compliment a allò
que disposa larticle 75.5 de la LRBRL, es fa
públic que en el Ple del dia 14 de setembre
de 2004, sha acordat la modificació de lestabliment del règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació
Local, segons el següent:
Vist lacord del Ple del dia 08 de juliol de
2003, destabliment del règim de retribucions
i indemnitzacions dels membres de la Corporació.
Atès que de conformitat amb el que disposa larticle 75 de la Llei 7/1985, de 2 dabril,
reguladora de les Bases del Règim Local, en
la seva nova redacció actual donada a aquesta per la Llei 11/1999, de 21 dabril i article
42 de la Llei 14/ 2000, de 29 de desembre,
en concordança amb larticle 166 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 dabril, pel qual saprova el text refòs de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i amb larticle 13
del Reglament dOrganització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
els membres de les Corporacions Locals
tenen el dret de percebre retribucions per lexercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o par-

