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1. OBJECTE 

 
Definir l’activitat de Sala de Celebracions i establir les consideracions tècniques que han de complir en 

aplicació de la normativa municipal. 

 

2. DEFINICIÓ I REGULACIÓ 

 

Tindran aquesta consideració els centres, independentment de l’edat dels seus usuaris, destinats a 

activitats lúdiques, socials o a celebracions. 

 

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

 

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, quan sigui en la seva totalitat i no mitjançant preu per hores compartit amb d’altres 

usuaris, es regiran pel seu full informatiu específic de Sala celebracions infantils (C-03). 

 

 

3. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 

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 de l’activitat serà de 9:00 a 02:30 hores. 

2. L’alçada útil mínima dels locals no serà inferior a 2,80 metres en les zones de públic, en situacions 

puntuals (elements decoratius, elements arquitectònics protegits, etc.) s’admet  una alçada no inferior 

a 2,50 metres. Aquesta alçada es podrà reduir fins a 2,20 en magatzems, i lavabos. 

3. 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. 

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

5. Es disposarà de serveis higiènics separats per ambdós sexes, amb un mínim d’una unitat per a homes i 

una per a dones, per cada 50 persones d’ocupació del local. 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. 

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

7. Cas de 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 o microones, haurà de disposar d’un sistema 

d’extracció forçat connectat a un conducte d’evacuació fins a la coberta de l’edifici.  

8. L’activitat queda inclosa dins el grup II (nivell d’emissió entre 90 i 94 dB(A)) segons l’Ordenança 

municipal reguladora dels sorolls i les vibracions (OMRSV). 

9. 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 el que estableix l’annex 8 de l’OMRSV. La justificació de l’aïllament 

s’haurà d’acreditar a través d’una entitat de prevenció i control de la contaminació acústica (EPCA).  

10. Hauran de disposar de doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, en posició tancada, o 

altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment l’aïllament en façana en els moments  

d’entrada i sortida dels usuaris. 
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11. Cas de disposar d’ambientació musical, caldrà disposar de limitador enregistrador, d’acord amb 

l’establert a l’annex 10 de l’OMRSV per tal d’assegurar que no se superin els valors límits establerts, ni 

els 94 dB(A) de nivell d’immissió màxim. 

 

4. TRAMITACIÓ 
 

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


