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1. OBJECTE 
 
Criteri interpretatiu relatiu a les activitats recreatives de baixa incidència que per les seves característiques, 

tot i ser activitats vinculades amb l’oci i l’entreteniment, no generen molèsties en el seu entorn degut al 

reduït aforament i el tipus d’activitats que es realitzen. 

 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

Les activitats recreatives considerades de baixa incidència que contempla aquesta circular són les següents, 

sempre i quan no estiguin regulades per normativa sectorial específica: 

 

- Escape room: Es tracta d’una activitat que té lloc en un espai on s’ha de resoldre un misteri 

mitjançant jocs, enigmes, desafiaments, etc. En un temps concret i amb la finalitat de passar-s’ho 

bé. 

- Sala de jocs de realitat virtual: Es tracta d’una simulació per ordinador que aconsegueix fer la 

sensació que allò representat és real on el usuari pot interaccionar amb elements simulats a través 

de mitjans electrònics. 

- Sala de jocs de taula: Es tracta d’una activitat que té lloc en un espai a on es reuneixen un nombre 

limitat de persones al voltant d’una taula per jugar a jocs de taula. 

- Altres activitats que per les seves característiques s’ajustin a les condicions essencials exposades a 

l’apartat 5 sense necessitat de modificar el seu funcionament normal i compleixin els requeriments 

tècnics esposats a l’apartat 6. 

 

Les activitats objecte d’aplicació d’aquesta circular s’han d’ajustar a les condicions essencials exposades a 

l’apartat 5 sense necessitat de modificar el seu funcionament normal i complir els requeriments tècnics 

esposats a l’apartat 6. Per tant, aquesta circular només comprèn aquelles activitats que no desvirtuïn el 

funcionament normal degut a variacions respecte el seu objectiu inicial ni per la diversificació i complement 

amb d’altres activitats. 

 

3. CLASSIFICACIÓ TRAMITACIÓ 
 

D’acord amb l’article 149 del PGMOS es defineix l’ús recreatiu com: “Serveis relacionats amb les 

manifestacions de l’oci i l’espectacle, no compreses en cap altra qualificació, que poden generar molèsties 

tant a l’interior com a l’exterior de l’establiment”. 

 

Les activitats tals com l’escape room, sala de jocs de realitat virtual i similars, tot i ser activitats de baixa 

incidència, al tractar-se d’activitats relacionades amb la manifestació de l’oci, s’engloben dins l’ús recreatiu 
del PGMOS. 

 

4. TRAMITACIÓ 
 

En quan a la classificació del tràmit, d’acord amb les definicions de l’annex I, del catàleg d’espectacles, 

activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic on aquests es duen a terme, del Decret 

112/2010, es defineixen, les activitats recreatives com entre altres, aquelles que congreguen persones amb 

l’objecte principal de participar en l’activitat o de rebre serveis amb finalitat d’oci, entreteniment o 

diversió. Pel tant, el tràmit corresponent serà la comunicació prèvia d’obertura d’activitat. 
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5. CONDICIONS ESSENCIALS 
 

- Aforament: pel funcionament normal de l’activitat, l’aforament màxim serà de 25 persones 

(aforament reduït). 

- Nivell d’immissió acústica: l’activitat ha de ser equivalent a una activitat del grup IV d’acord amb 

l’annex 11 de l’Ordenança Municipal dels sorolls i les vibracions. 

- Equips de reproducció sonora: si es disposen d’equips de reproducció sonora, el nivell LAeq,60s ha de 

ser inferior o igual a 75 dB(A)a 1 metre de la font. 

 

6. REQUERIMENTS TÈCNICS ESSENCIALS 
 

Les activitat recreatives considerades de baixa incidència: 
 

- només s’admetran en les situacions relatives: 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, definides en l’art. 5 de 

l’Ordenança Municipal reguladora de la intervenció tècnica i administrativa dels usos i de les 

activitats. 

- hauran de disposar de l’aïllament acústic corresponent a un grup IV d’acord amb l’annex 8 de 

l’Ordenança Municipal dels sorolls i les vibracions, si s’escau. 

- hauran de disposar de serveis higiènics separats per ambdós sexes amb les condicions mínimes 

exposades a l’article 38 de l’Ordenança Municipal reguladora de la intervenció tècnica i 

administrativa dels usos i de les activitats. 

- tindran una alçada lliure mínima del local de 2,50 metres, que podrà reduir-se a 2,20 metres en les 

zones de magatzem, serveis higiènics i dependències que no s’utilitzin habitualment per persones. 

- no caldrà que disposin d’una superfície mínima de magatzem. 

- hauran de complir tots aquells altres requeriments tècnics que siguin d’aplicació d’acord amb la 

normativa vigent. 

 


