


Per a l’adaptació al marc
normatiu actual, noves
necessitats i millora
continua en l’àmbit de les
activitats econòmiques,
s’està treballant amb la

PRINCIPALS NOVETATS

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA



OMRITAUA 

• Aprovació definitiva: 6/11/2012

• Publicació en BOPB / DOGC: 28/11/2012 

• En vigor: 20/12/2012

Predecessora de la OMRUA / OTEUA (capítol 3)

La gran novetat va ser:
• creació d’una ordenança que integra la part d’intervenció administrativa amb la part 

d’intervenció tècnica.
• Desvinculació de la intervenció administrativa de les llicències urbanístiques.

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



La modificació de l’Ordenança, a nivell tècnic, manté la mateixa
estructura que l’OMRITAUA:

• 1r Títol: CLASSIFICACIÓ DELS USOS I DE LES ACTIVITATS
on es regula la implantació de les activitats en funció de la seva situació relativa i
els paràmetres del seu grau d’incidència: sorolls i vibracions, contaminació
atmosfèrica, aigües residuals, residus sòlids, càrrega i descàrrega, aparcament,
olor, radiacions electromagnètiques, risc d'incendi i risc d'explosió.

• 2n. Títol: CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS USOS
on es regula les condicions generals dels establiments compartides per a tots els
usos i les condicions específiques pròpies de cada ús.

A continuació s'enumeren els canvis més significatius: 



CLASSIFICACIÓ DELS USOS I DE LES ACTIVITATS. VECTORS D’INCIDÈNCIA

• Sorolls i vibracions:
S’estudiarà el compliment dels nivells límit d’immissió sonora aplicables, tant a l’ambient

interior com exterior, produïda pels patis d’escola, camps escolars i similars (en horari
escolar i durant el curs lectiu, sempre en relació a l’activitat de pati d’esbarjo dels
alumnes).

• Contaminació atmosfèrica:
Es reubicaran els articles 13 i 14 referents a les instal·lacions de climatització/refrigeració

i ventilació forçada al capítol de condicions generals dels establiments dins del títol de
condicions específiques dels usos.



CLASSIFICACIÓ DELS USOS I DE LES ACTIVITATS. VECTORS D’INCIDÈNCIA

• Aigües residuals:
Es farà referència a mode recordatori d’aspectes que cal tenir en compte en compliment

de normativa específica: Ordenança municipal d’abocaments d’aigües residuals a la xarxa
de clavegueram.

• Residus: 
Es farà referència a mode recordatori d’aspectes que cal tenir en compte en compliment

de normativa específica: Ordenança municipal de la neteja pública i de la gestió de
residus, tal com que les activitats hauran d’indicar la tipologia i quantitat de residus que
generin i determinar el tipus de gestió que realitzen.

Les activitats de gestió de residus únicament seran admissibles a les qualificacions on
s’admeti l’ús d’indústria agrupada o separada, segons escaigui, i que no confrontin (o
estiguin en diagonal) amb l’ús residencial.



CLASSIFICACIÓ DELS USOS I DE LES ACTIVITATS. VECTORS D’INCIDÈNCIA

• Càrrega i descàrrega: 
S’augmentarà la sup. de venda a partir de les quals els comerços han de disposar de C/D.
S’augmentarà la sup. útil a partir de les quals els magatzems han de disposar de C/D.
S’inclouran els edificis o establiments de trasters per a llogar per tal que disposin de C/D.
Excepcionalment, a les activitats comercials en règim d’autoservei i botigues de

conveniència, no s’exigirà l’accés de vehicles als locals per a la realització de la C/D (si la
superfície mínima de 30 m² destinada a C/D amb accés directe des de la via pública per
tal de facilitar les operacions de C/D), quan es justifiqui que l’edifici o local existent no
pugui complir les condicions d’accessibilitat, gàlib, sobrecàrrega d’ús, resistència al
punxonament o carrers d’amplada insuficient que no permetin la realització de
maniobres d’accés.

Prèvia valoració per part dels serveis tècnics municipals, es podrà eximir de l’obligació de
disposar de C/D per tal de preservar la integritat d’edificis existents inclosos al PEP-
BAMAS.



CLASSIFICACIÓ DELS USOS I DE LES ACTIVITATS. VECTORS D’INCIDÈNCIA

• Aparcament:
S’estudiarà la possibilitat de reducció o exempció de reserva de places d’aparcament per

algunes activitats ubicades en l’àrea de centralitat comercial.
S’actualitzarà la necessitat de disposar de zones de recàrrega per a vehicles elèctrics en

aparcament en règim de rotació o aparcament vinculats a activitats comercials amb més
de 50 places.

• Olors:
S’hauran de fer actuacions i preveure mesures correctores amb l’objectiu de reduir les

possibles causes de generació d’olors atribuïbles a la manipulació, l’emmagatzematge, el
transvasament i qualsevol altre pràctica que pugui comportar l’emissió de compostos
amb component d’olor.



CLASSIFICACIÓ DELS USOS I DE LES ACTIVITATS. VECTORS D’INCIDÈNCIA

• Radicacions electromagnètiques:
No es modificarà.

• Risc d’incendi:
Es farà referència a l’aplicació de la normativa d’aplicació en matèria de seguretat i

protecció contra incendis (DB SI CTE, RSCIEI, RIPCI, SP, TINSCI, etc.) i s’eliminarà la seva
regulació actual.

• Risc d’explosió:
S’eliminarà la part referent als locals de venda al detall d’articles de pirotècnic i

cartutxeria.



CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS USOS

• Condicions generals dels establiments

S’estructurarà cada paràmetre a través d’articles
incloent-ne de nous:
 horari de funcionament
 alçades mínimes
 estalvi d’aigua
 instal·lacions de climatització/refrigeració i ventilació
 serveis higiènics

S’unificaran els requisits i dotacions que han de
complir els serveis higiènics i es crearà una taula
resum de les dotacions mínimes necessàries per a
cada ús, en els annexes.

Dones Homes

SV ≤ 150m2

151m2 < SV ≤ 400m2

401m2 < SV ≤ 800m2 1 inodor i 1 rentamans 1 inodor i 1 rentamans

801m2 < SV ≤ 1300m2 2 inodor i 1 rentamans 2 inodor i 1 rentamans

1301m2 < SV ≤ 1900m2 3 inodor i 2 rentamans 3 inodor i 2 rentamans

1901m2 < SV ≤ 2500m2  ? 4 inodor i 3 rentamans 4 inodor i 3 rentamans

SV > 2500m2

SU ≤ 250 m2

SU > 250 m2 1 inodor i 1 rentamans                                       1 inodor i 1 rentamans                                       

SV ≤ 800m2

SV > 800m2

Ocupació ≤ 25 persones

SU > 500 m2 o 

Ocupació > 25 persones i ≤ 50 persones
1 inodor i 1 rentamans                                       1 inodor i 1 rentamans                                       

Ocupació > 50 persones

1 inodor i 1 rentamans                                        

+ 1 inodor i 1 rentamans per cada 50 

persones més o fracció que sobrepassi 

les 50 persones (1)

1 inodor i 1 rentamans                                        

+ 1 inodor i 1 rentamans per cada 50 persones 

més o fracció que sobrepassi les 50 persones 
(1)

Aforament ≤ 50 persones (tipus A) 1 inodor i 1 rentamans 1 inodor i 1 rentamans

Aforament > 51 persones i ≤ 150 

persones (tipus B)
2 inodor i 1 rentamans 2 inodor i 1 rentamans

Aforament > 151 persones i ≤ 300 

persones (tipus C)
3 inodor i 2 rentamans 3 inodor i 2 rentamans

Aforament > 301 persones (tipus D)

3 inodor i 2 rentamans                                        

+ 1 inodor i 1 rentamans per cada 50 

persones més o fracció que sobrepassi 

les 300 persones (1)

3 inodor i 2 rentamans                                        

+ 1 inodor i 1 rentamans per cada 50 persones 

més o fracció que sobrepassi les 300 

persones (1)

Magatzem Lloguer de trasters

Aparcament
Explotació d’estacionaments o garatges 

per a vehicles

Educatiu (3) Aforament ≤ 50 persones 1 inodor i 1 rentamans 1 inodor i 1 rentamans

Esportiu

Associatiu

Cultural
Aforament > 50 persones

1 inodor i 1 rentamans                                        

+ 1 inodor i 1 rentamans per cada 50 

persones més o fracció que sobrepassi 

les 50 persones (1)

1 inodor i 1 rentamans                                        

+ 1 inodor i 1 rentamans per cada 50 persones 

més o fracció que sobrepassi les 50 persones 
(1)

SU ≤ 120 m2

SU > 120 m2 i  ocupació ≤ 50 persones 1 inodor i 1 rentamans 1 inodor i 1 rentamans

SU > 500 m2 o ocupació > 50 persones

1 inodor i 1 rentamans                                        

+ 1 inodor i 1 rentamans per cada 50 

persones més o fracció que sobrepassi 

les 50 persones (1)

1 inodor i 1 rentamans                                        

+ 1 inodor i 1 rentamans per cada 50 persones 

més o fracció que sobrepassi les 50 persones 
(1)

ACLARIMENTS:

ANNEX NÚM. 3 - DOTACIÓ DE SERVEIS HIGIÈNICS

                                SU: superfície útil total

serà objecte d'un estudi específic a efectes de la reserva necessària per als serveis 

higiènics

-

1 inodor i 1 rentamans

1 inodor i 1 rentamans

segons el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives (en cas d'activitat no 

contemplada al REPAR s'aplicarà la dotació mínima corresponent a l'ús de restauració)

1 inodor i 1 rentamansOficines i serveis amb 

permanència

Recreatiu

Comerç singular

(1) la dotació màxima de serveis higiènics obligatoria no serà superior a 10 inodors i 5 rentamans

NOTES: 

(2) els usos no contemplats en aquesta taula els serà d'aplicació el previst a la normativa sectorial i  el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril , pel qual 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball o normativa que la substitueixi.

1 inodor i 1 rentamans

1 inodor i 1 rentamans

Restauració i comerç amb 

degustació

Sanitari-assistencial

(3) Els centres oficials i d'ensenyament reglat es regiran per allò que indica la normativa sectorial

(4) Activitats on les persones no habituals i/o clients, per les característiques de l’activitat acostumen a romandre-hi durant una estona significativa i, en general, 

tots aquells establiments orientats més a la prestació de serveis que a la venda de productes (perruqueria, locutori, centre d’estètica, etc).

                                Aforament: nombre de persones de públic o clients

                                SV: superfície de venda

                                Ocupació: nombre de persones empleades + nombre de persones de públic o clients

Comerç amb permència 

(4)

1 inodor i 1 rentamans

Dotació mínima de serveis higiènics d'ús públic
Tipologia d'activitats (2)

Comerç

1 inodor i 1 rentamans

-

Taula dotació serveis higiènics.xls
Taula dotació serveis higiènics.xls


CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS USOS

• Condicions específiques per a cada ús:

Es regularà cada un dels usos per separat i de forma individual, si
s’escau, actualitzant els condicionants de la regulació actual dels
usos.

S’inclouran les circulars informatives per a activitats específiques, tals
com: sales de celebracions, associacions de fumadors i de fumadors
de cànnabis, criteris de classificació dels usos industrials, activitats
lúdiques de baixa incidència, etc.





A nivell jurídic, a continuació s’enumeren els canvis més significatius:

• ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA:
La nova ordenança simplificarà tràmits per adaptar-se a l’administració electrònica

• AUTOCONTROLS AMBIENTALS

 S’estudiarà la regulació dels autocontrols ambientals en les activitats de l’Annex III de la
Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats.

• CADUCITAT DE COMUNICACIONS I DECLARACIONS RESPONSABLES

 S’estudiarà la regulació de la caducitat de comunicacions i declaracions responsables,
actualment no regulat.



A nivell jurídic, a continuació s’enumeren els canvis més significatius:

• TERMINI PER PRESENTAR EL CONTROL INICIAL DE LES LLICÈNCIES
 S’estudiarà l’establiment d’un termini per presentar el control inicial de les llicències.

• TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA DE LES ACTIVITATS NO PERMANENTS DESMUNTABLES 

 La nova ordenança recollirà una tramitació simplificada per als establiments no
permanents desmuntables (circs i fires d’atraccions) que pot reduir a la meitat aquest
termini.

• SANCIONADORS PER SOROLLS

 S’estudiarà la manera de posar major atenció en sancionar les infraccions per sorolls.




