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1. OBJECTE 

 

Establir els criteris tècnics que delimiten l’adscripció a l’ús cultural del Pla General Municipal d’Ordenació 

de Sabadell (PGMOS) de les sales de celebracions infantils. 

 

2. DEFINICIÓ I REGULACIÓ 

 

Tindran aquesta consideració els centres per a celebracions d’infants fins a 12 anys acompanyats sempre de 

mares, pares o  tutors legals i el lloguer de l’espai sigui en la seva totalitat i no mitjançant preu per hores 

compartit amb d’altres usuaris. 

Aquestes activitats s’adscriuen dins de l’ús CULTURAL del PGMOS.  

Els centres, independentment de l’edat dels seus usuaris, destinats a activitats lúdiques, socials o a 

celebracions es regiran pel seu Criteri Interpretatiu específic de Sala celebracions. 

Codi IAE: 8612  lloguer de locals. 

 

3. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES PER LES SALES DE CELEBRACIONS INFANTILS ADSCRITES A L’ÚS 
CULTURAL 
 

Consideracions tècniques mínimes que es deriven de la normativa municipal (a part caldrà tenir en compte 

l’aplicació de requeriments tècnics derivats del compliment de normativa autonòmica i estatal, en especial 

el DB SUA i DB SI): 

 

1. L’horari de funcionament serà de 9:00 h a 21:00 h. 

2. La superfície màxima construïda del local ha de ser de 150 m2. 

3. Es pot disposar d’una estructura psicomotriu, circuit o element de joc de caràcter fix de superfície en 

planta màxima de 20 m2 i com a màxim d’una màquina recreativa esportiva (billar, futbolí o similar). 

Si es disposen d’estructures psicomotrius, circuits o elements destinats al joc de caràcter fix ò màquines 

recreatives esportives amb una superfície o nombre superior a l’establert en el paràgraf anterior, 

l’activitat s’adscriurà dins de l’ús recreatiu del PGMOS. 

4. L’alçada útil mínima dels locals no serà inferior a 2,50 m en les zones de públic. Aquesta alçada es podrà 

reduir fins a 2,20 m en magatzems i lavabos. 

5. La totalitat de les dependències de l’activitat hauran d’estar a l’interior del local, sense que pel seu 

funcionament s’hagi d’utilitzar patis de parcel·la o similars. 

6. Les portes de sortida del local no poden obrir cap a l’interior ni envair la vorera o zones de circulació. 

7. Es disposarà de serveis higiènics separats per ambdós sexes. Les condicions materials dels serveis 

higiènics s’ajustaran a les que es determinen a l’article 38 de condicions de caràcter general d’aquesta 

ordenança. 

8. Com a mínim, una de les cambres higièniques haurà de ser accessible. 

9. No es poden disposar d’elements tèrmics, de cocció o qualsevol altra instal·lació que produeixi fums, 

bafs i olors, amb excepció d’una cafetera de tipus domèstica i d’un microones. 

10. L’activitat queda inclosa dins el grup III (nivell d’emissió entre 85 i 89 dB(A)) segons l’Ordenança 

municipal reguladora dels sorolls i les vibracions. 

L’aïllament acústic al soroll aeri entre l’activitat i un recinte d’ús protegit (residencial, sanitari, educatiu, 

cultural i similars) serà com a mínim de 62 dB(A). La justificació de l’aïllament s’haurà d’acreditar a 

través d’una entitat de prevenció i control de la contaminació acústica (EPCA).  
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11. S’admet que disposi de música de fons ambiental: Activitats que disposen d’equips de reproducció 

sonora mitjançant elements electrònics de petit format, de baixa intensitat i potència, en establiments 

que no tenen com a objecte principal l'ambientació musical. Es considera equip de petit format aquell 

que no supera un nivell LAeq,60s de 75 dB(A) a 1 metre de la font i sense limitació externa. 

 

La superació d’aquests criteris farà considerar l’activitat com a Sala de celebracions, dins de l’ús recreatiu 

del PGMOS. 

 

4. TRAMITACIÓ 
 

La legalització de l’activitat es realitzarà mitjançant una comunicació prèvia d’obertura d’activitat. 


