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1. OBJECTE 

 

Establir les condicions tècniques i de funcionament de les activitats d’Associació de fumadors. 
 
2. TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA 

 
L’activitat proposada està sotmesa a comunicació prèvia d’obertura ja que no es troba classificada a la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats ni subjectes a cap règim 
d’intervenció administrativa específic com la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte, entre 
d’altres. 

Per a la tramitació administrativa i legalització de l’activitat s’aplicarà la Secció Quarta sobre Activitats 
quina intervenció administrativa no està regulada per cap normativa específica, subsecció 1a: Comunicació 
prèvia d’obertura de l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció tècnica i administrativa dels usos i 
les activitats (OMRITAUA). 
 
En cas de ser necessari, es tramitarà també la o les llicències d’obres que calguin per adequar el local o 
edifici a l’activitat i al Planejament Urbanístic vigent. 
 
3. NORMATIVA TÈCNICO-ADMINISTRATIVA 

 
- Ordenança Municipal Reguladora de la Intervenció Tècnica i Administrativa dels Usos i de les 

Activitats (OMRITAUA). 
- Ordenança Municipal Reguladora de l'Edificació (OMRE). 
- Ordenança Municipal Reguladora dels sorolls i les vibracions. 
- Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (Text Refós), aprovat definitivament el 31-07-2000 

(DOGC de 2.10.2000). 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació i posteriors 

actualitzacions, i els seus Documents Bàsics. 
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplagament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 

promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del Codi 
d'Accessibilitat. 

- Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, pel qual s’aproba el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i 
les seves ITC. 

- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques 
en els edificis, i les seves ITC. 

- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en materia d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 

 
4. NORMATIVA SANITÀRIA APLICABLE 

 
La Disposició addicional novena de la Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 
28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el 
subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, estableix que: 
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- Als clubs privats de fumadors, legalment constituïts com a tals, no els és aplicable el que disposa 
aquesta Llei, relatiu a la prohibició de fumar, publicitat, promoció i patrocini, sempre que es realitzi 
a l'interior de la seva seu social, sempre i quan en aquestes hi hagi presència únicament i 
exclusivament de persones sòcies.  

- Als efectes d'aquesta disposició, per ser considerat club privat de fumadors s’haurà de tractar d'una 
entitat amb personalitat jurídica, no tenir ànim de lucre i no incloure entre les seves activitats o 
objecte social la comercialització compra-venda de qualsevol bé o productes consumibles.  

- En cap cas es permetrà l'entrada de menors d'edat als clubs privats de fumadors. 
 
D’acord amb la intenció de la norma i el sentit de la Disposició Addicional Novena de la Llei 42/2010 es 
prohibeix que s’utilitzin aquests clubs amb el propòsit d’eludir els mandats previstos a la Llei. 
 
Així doncs, cal entendre que tots aquells establiments amb ànim de lucre (bars, restaurants, sales de festa, 
etc.) que constitueixin un club de fumadors dins les seves dependències, estaran duent a terme un frau de 
llei de conformitat amb el que disposa l’article 6.4 del Codi Civil: “Els actes realitzats a l’empara del text 
d’una norma que persegueixin un resultat prohibit per l’ordenament jurídic, o contrari a ell, es 
consideraran executats en frau de Llei i no impediran la deguda aplicació de la norma que s’hagués tractat 
d’eludir”. 
 
Tot i que és lícit que 2 o més entitats comparteixin domicili social, no serà possible constituir clubs de 
fumadors dins dels establiments afectats per la prohibició de fumar, atès que la prohibició afecta a tot 
l’establiment i si s’hi habilites un club de fumadors s’estaria eludint el mandat de la norma mitjançant un 
frau de llei. 
 
D’altra banda, si el club de fumadors no es troba ubicat dins les dependències de l’establiment on està 
prohibit fumar, s’adquireix la condició de soci i els productes que es consumeixen en aquest establiment 
són amb ànim de lucre, també ens trobarem davant d’un frau de llei. 
 
5. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES I DE FUNCIONAMENT 

 
En relació amb la documentació aportada, es considera que l’activitat proposada ha de complir amb els 
requeriments tècnics establerts a l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció tècnica i 
administrativa dels usos i les activitats (OMRITAUA), amb la resta de normativa indicada en el punts 
anteriors i amb la normativa municipal i sectorial d'aplicació. 
 
I específicament ha de complir amb els següents aspectes tècnics: 
 

- S’haurà de fer constar l’inscripció de la constitució de l’associació en el Registre d'associacions de la 
Generalitat de Catalunya i al Registre Municipal d’associacions. 

 
- Al tractar-se d’una activitat sense ànim de lucre, es prohibeix la venda o comercialització de 

qualsevol bé o productes consumibles (aliments, begudes, etc.). 
 

- Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques de qualsevol tipus. 
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- L’horari de funcionament per a les associacions de fumadors s’estableix entre les 7:00 i les 23:00 
hores, amb un màxim de 8 hores diàries. 

 
- L’entrada i permanència en el local serà únicament i exclusivament per les persones sòcies. 

 
- En cap cas es permetrà l'entrada de menors d'edat als clubs privats de fumadors. 

 
- L’accés del públic es farà per les façanes exteriors de l’edifici, sense que en cap cas pugui realitzar-

se per portals o vestíbuls d’accés a habitatges, oficines, o altres usos o locals que no estiguin 
vinculats a la comunicació d’obertura. 

 
- L’accés des de la via pública haurà de quedar separada mitjançant un vestíbul previ respecte la 

resta del local.  
 

- S’haurà de disposar de serveis higiènics separats per ambdós sexes amb la proporció indicada en 
l'article 62 de l'OMRITAUA. Els locals amb un aforament inferior a 50 persones podran disposar del 
vestíbul del rentamans compartit per ambdós sexes. 

 
- 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. En magatzems i  serveis higiènics s’admet una alçada no inferior a 2,20 
metres. 

 
- S’haurà de disposar d’itinerari i serveis higiènics accessibles d’acord amb el document bàsic de 

Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (SUA) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i del Decret 
135/1995, de 24 de març, de desplagament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'Accessibilitat. 

 
- L’aparença del local no es pot assimilar a un ús recreatiu o de restauració. Per tant, no es pot 

disposar de cap element típic d’aquestes activitats (barra, caixa enregistradora, cafetera industrial, 
elements de cocció d’aliments, etc).  

 
- Es podrà disposar d’un màxim de 2 màquines del tipus expenedores o neveres i, addicionalment, 

una cafetera tipus domèstica. 
 

- No es podrà disposar de cap tipus de màquina de joc o recreativa. Únicament s'admeten un màxim 
de tres màquines recreatives esportives (futbolí, billar o similar) sempre que no vagin associades a 
preu de partida. 

 
- En el cas de disposar d'alguna màquina recreativa esportiva s'haurà d’acreditar el compliment dels 

nivells d'aïllament establerts a l'annex 8 de l'ordenança de soroll i vibracions per a les activitats del 
grup IV per una entitat degudament acreditada per la Generalitat de Catalunya. 

 
- L’activitat queda inclosa dins el grup IV (nivell d’emissió inferior o igual a 84 dbA) segons 

l’Ordenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracions i s’haurà de justificar el compliment 
d’aquesta. 
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- S’haurà de disposar d’un sistema d’extracció forçada fins a la coberta de l’edifici i l’alçada de la 

xemeneia haurà de sobrepassar en 1 metre l’alçada de tota edificació situada dins un cercle de radi 
d’influència de 10 metres i amb centre a la xemeneia (nivell 1) d’acord amb el capítol tercer de 
l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció tècnica i administrativa dels usos i les activitats. 

 
- El conducte haurà de tenir unes dimensions mínimes de 0,30 metres de diàmetre per cada 200 m2 

o fracció de superfície útil de local d’acord amb l’article 23 de l’Ordenança municipal reguladora de 
l’edificació. 

 
- En cas que la boca de sortida de la xemeneia desemboqui a espais a on pugui haver-hi persones de 

forma habitual tals com terrasses, cobertes transitables, ventilacions, etc. haurà de quedar 
separada, com a mínim, 3 m i disposar d'un sistema de filtració de partícules i absorció d'olors 
adequat. 

 
- S’haurà de disposar d'un sistema de ventilació amb l'aportació d'aire exterior necessària que eviti la 

formació d'elevades concentracions de contaminants per a la permanència de persones. 
 

 
 


