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I.   MEMÒRIA 

1.  ANTECEDENTS 

1.1 Problemàtica social i entorn legal  

Arrel de l’aparició dels clubs de fumadors en el nostre estat, han proliferat les 
peticions d’autorització municipal per a l’habilitació de locals per usos associatius de 
consumidors de substàncies que generen dependència, com és el cas del cànnabis. 
L’any 1948, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va arribar a la conclusió de que 
el consum de cànnabis suposava un perill des de qualsevol punt de vista, ja sigui físic, 
mental o social, essent el seu principi actiu el TETRAHIDROCANNABIOL (THC) quina 
concentració varia segons les parts de la planta, però que majoritàriament es 
consumeix mitjançat la inhalació del fum produït per la marihuana i el hatxís. 
 
Segons un informe publicat l’any 2006 per diversos científics de la Unitat de 
Conductes Additives del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de Sant Pau i l’Hospital 
Clínic, el consum de cànnabis de forma aguda i crònica produeix efectes físics 
perjudicials per a la salut. En el sistema cardiovascular causa taquicàrdia dosi- 
dependent, hipotensió ortostàtica i augmenta el risc d'infart de miocardi en subjectes 
joves. En el sistema respiratori produeix broncodilació, alteracions hipatològiques, 
irritació de les vies respiratòries i major prevalença de bronquitis. A nivell immunitari 
hi ha disminució de les defenses anti-tumorals, alteració dels macròfags i inhibició de 
la immunitat cel·lular. 
 
Els cannabinoides alteren les hormones sexuals i l'eix HHA. A nivell cognitiu, les 
alteracions causades per consum agut tendeixen a remetre i el consum continuat ha 
estat vinculat a alteracions en el processament d'informacions complexes dificultant 
els processos d'aprenentatge. Es considera acreditada la relació entre l'ús de cànnabis 
i l’aparició de patologies psiquiàtriques, especialment l'aparició de l'esquizofrènia. 
 
Resulta evident, doncs, que tant el consum puntual, com el continuat produeixen 
significatives afectacions físiques i cognitives en la conducta de les persones, essent 
palès que estem davant d’una conducta amb evident risc per a la salut física i mental 
de les persones. 
 
Segons el que disposa la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en 
matèria de substàncies que poden generar dependència, correspon a les administra- 
cions públiques i, en concret, als ens locals el desenvolupament d’accions d'informació 
i d'educació sanitària de la població, impulsant accions socials preventives en relació a 
les dependències. 
 
Tot i que a Espanya no existeix una penalització del seu consum, encara que si de la 
seva venda i cultiu, resulta evident que existeix una important demanda de consum i 
que el tràfic en el mercat negre no garanteix ni la qualitat del producte ni la reducció 
del seu consum. 
 
La determinació sobre la legalitat de l’activitat que es desenvolupa dins dels clubs de 
fumadors de cànnabis no pertoca a l’àmbit competencial urbanístic dels ens locals, ja 
que es tracta d’una matèria de coneixement de les autoritats: sanitàries, en quan a 
l’eventual regulació del seu consum; i policials, en quan a l’eventual conducta punitiva 
que comporta el seu consum en l’àmbit privat (sigui per que es produeix un tràfic en 
petites dosis, sigui per que el producte s’obté del cultiu il·legal). 
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No obstant i mentre els organismes departamentals competents procedeixen a valorar 
l’eventual presentació de mocions o propostes de llei a les instàncies competents, 
resulta evident que des de l’àmbit local els Ajuntaments tenen una responsabilitat, 
d’ordre i vigilància respecte de conductes com les desenvolupades en l’àmbit dels 
clubs de fumadors de cànnabis, que no poden defugir, sota l’escut de la jerarquia 
normativa competent per l’abordament de qüestions d’ordre públic, ja que són 
masses les repercussions que l’obertura d’aquests locals poden produir sobre un teixit 
social ja prou sensibilitzat respecte de les conductes de risc, arrel de la concurrència 
d’un turisme amb inquietuds festives i de desinhibició. 
 
Tanmateix, els clubs de fumadors constituïts a l’empara de la Disposició Addicional 
Novena de la Llei 28/2005, modificada per la Llei 42/2010, del tabac, estan constituïts 
sota la forma legal de les associacions, essent aquest un dret fonamental consagrat a 
l’art. 22 de la Constitució Espanyola i objecte d’una especial protecció, dins del nostre 
ordenament jurídic, havent manifestat el propi Tribunal Constitucional en diverses 
ocasions que no procedeix admetre davant del dret d’associació més restriccions que 
les necessàries dins d’una societat democràtica per a la seguretat pública, la defensa 
de l’ordre i la prevenció dels delictes, la protecció de la salut o de la moral o la 
protecció dels drets i llibertats aliens. No obstant, segons la pròpia sentència del TC 
Núm. 173/1998, de 23 de juliol, entre d’altres, aquesta concepció de la llibertat 
d’associació conté al menys dos límits a la possible intervenció de l’estat en la creació 
i funcionament de les associacions i que només de forma excepcional i justificada 
s’estableixi l’obligatorietat de la seva adscripció. 
 
Per tant, en cap cas no es pot pretendre mitjançant l’elaboració d’una norma de 
caràcter urbanístic l’assoliment d’un objectiu consistent en la prohibició o 
impossibilitat de desenvolupament del referit dret d’associació, tot i que sí és factible 
la seva delimitació territorial i funcional per tal de fer-la compatible amb la resta 
d’activitats i usos. 
 
En aquest sentit, els ens locals estan dotats de competències en matèria urbanística i 
d’activitats, per tal d’intervenir a través d’aquests àmbits en la protecció dels sectors 
socials més febles o sensibles a conductes potencialment perilloses, regulant i 
delimitant l’àmbit en el qual es pot desenvolupar aquesta activitat, així com en la 
prevenció d’eventuals molèsties o immissions que l’exercici de determinades activitats 
de concurrència nombrosa, encara que sigui en l’àmbit estrictament privatiu de les 
associacions de consumidors de substàncies que generen dependència, poden produir. 
 
Paral·lelament a la regulació continguda en la relació a l’ús i la seva potencial 
perillositat en relació a les conductes que del mateix se’n deriven, la present 
normativa pretén abordar alguns aspectes problemàtics produïts pel propi exercici de 
l’activitat associativa en base a la pròpia naturalesa dels locals a on aquesta s’hi 
desenvolupa. 
 
Per la mateixa naturalesa de l’activitat i dels fonaments estatutaris de les 
associacions, es pot afirmar sense cap mena de dubte que aquestes necessiten 
comptar amb locals de característiques suficients com per acollir a un elevat volum de 
socis que les faci viables a nivell de gestió. 
 
La pròpia Federació d’associacions Cannàbiques que acull a més de 35 associacions i 
federacions territorials de tota Espanya, entre elles a l’Associació de Federacions 
Cannàbiques de Catalunya, ha publicat un Codi de Bones Conductes a on aconsella als 
seus associats que per tal de garantir el bon funcionament de l’associació no convé 
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comptar amb més de 655 persones associades o sòcies degustadores. Per tant, 
resulta del tot evident que les característiques necessàries per tal de condicionar un 
local per a l’exercici d’una activitat de consum de cànnabis, requereixen un 
dimensionament que els fa del tot assimilables als locals de pública concurrència. 

 
En aquest sentit, no hi ha dubte que en aquests establiments hi ha raons imperioses 
d’interès general (objectius de salut pública, protecció del consumidors-associats i 
protecció de l’entorn urbà) que justifiquen la tramitació de l’obertura de l’activitat 
segons la regulació normativa d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
Tot i que la motivació principal que genera la necessitat de redactar la present norma 
obeeix a la creixent demanda de obertura de locals destinats al consum de cànnabis, 
també es vol estendre l’aplicació de la normativa continguda a la present norma, a 
qualsevol activitat en que es consumeixin substàncies que poden generar dependència 
considerades per la Llei 20/1985, com a les drogues no institucionalitzades. 
 
1.2   Acord municipal de suspensió de llicències 
 
El 11 de novembre de 2014, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell va 
adoptar el següent acord: 
 
“PRIMER.- Suspendre l’atorgament de les llicències d’edificació, reforma i rehabilitació 
de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, destinades a 
clubs i associacions de cànnabis, o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o 
psicotròpiques legalment permeses i no constitutives d’infracció penal, amb la finalitat 
d’estudiar-ne la formació o la reforma de l’instrument de planejament pertinent (Pla 
Especial), per regular les condicions urbanístiques d’emplaçament (ubicacions, 
accessos, distàncies amb altres usos o establiments i/o altres determinacions 
d’aquests usos i activitats, etc.) en aquelles zones i sectors del municipi on estigui 
admesa aquesta tipologia d’usos, en l’àmbit que es grafia en el plànol de delimitació 
de l’àmbit subjecte a suspensió de les esmentades llicències, incorporat a l’expedient. 
 
Tot això a l’empara de l’establert a l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (modificat 
per la Llei 3/2012, del 22 de febrer), i de conformitat amb els requisits formals i 
procedimentals previstos legalment. 
 
Els efectes d’aquesta suspensió de llicències no poden durar més d’un any. No obstant 
això, la seva durada serà de dos anys en cas d’acumulació amb el supòsit d’aprovació 
inicial de l’instrument de planejament. Un cop exhaurits els efectes de l’acord de 
suspensió, no se’n pot adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica 
finalitat, fins que no hauran transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels 
efectes (art. 74 TRLUC). 
 
SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, 
en un diari de major difusió de la població, en la pàgina web i en el tauler d’anuncis 
d’aquesta Corporació. 

 
TERCER.- Encarregar a la Regidoria d’Urbanisme, que en el termini d’un any, elabori 
l’instrument de planejament pertinent (Pla Especial), que reguli les condicions 
d’emplaçament dels clubs i associacions de cànnabis, o d’altres substàncies tòxiques, 
estupefaents o psicotròpiques legalment permeses, al terme municipal de Calafell.” 
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Aquest acord de suspensió va entrar en vigor amb la seva publicació al BOPT, el dia 
25 de novembre de 2014. 
 
En compliment de dit acord, des dels serveis tècnics de la Regidoria d’Urbanisme s’ha 
elaborat el present Pla Especial urbanístic, regulador dels establiments destinats a 
clubs i associacions de cannabis o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o 
psicotròpiques legalment permeses, amb l’objectiu que es deriva del referit acord de 
la Junta de Govern Local de 11 de novembre de 2014. 
 
2.   PLANEJAMENT VIGENT 
 
El Planejament vigent és el Pla d’ordenació urbanística municipal aprovat 
definitivament per la CTUT el 24 de gener de 2011 que va entrar en vigor a partir de 
la seva publicació al DOGC el 24 d’octubre de 2011. 

L’article 152 de les Normes Urbanístiques del POUM defineix els usos del sòl urbà i 
urbanitzable i entre ells l’ús sociocultural: “Comprèn les activitats culturals, 
recreatives i de relació social, les que tenen relació amb la creació personal i l’art, i les 
de caràcter religiós. S’hi inclouen, per tant, les cases de cultura, centres socials, 
biblioteques, casinos, sales d’art, sales d’exposicions, etc., així com esglésies, 
temples, capelles, centres parroquials, convents i similars.” 

A la vista d’aquesta definició de l’ús sociocultural, s’ha de considerar que els clubs i 
associacions de cànnabis, o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o 
psicotròpiques legalment permeses son una modalitat del mateix.  Tot  i les seves 
especials  característiques el POUM no fa cap tipus d’especificació en les condicions 
d’emplaçament ni funcionals dels mateixos.  

3.   JUSTIFICACIÓ I ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL 
 
Els Locals de clubs i Associacions de cànnabis o d’altres substancies tòxiques, 
estupefaents o psicotròpiques legalment permeses, han proliferat  els darrers anys al 
nostre municipi, al igual que a la resta de Catalunya i que han desenvolupat diversos 
models organitzatius per a la gestió de la provisió, la possessió i el consum de 
cànnabis, basant-se en el criteri del model de consum compartit, en base als requisits 
exigits per la jurisprudència del Tribunal Suprem. 
 
Es evident que per la seva singularitat, aquesta nova activitat associativa requereix 
d’un àmbit normatiu específic, que el marc genèric del POUM no pot abastar. Per tot 
l’exposat, s’ha cregut necessària la seva tramitació mitjançant la figura del pla 
especial, atesa l’afectació que es fa dels usos socio-culturals definits com a tals al 
POUM. 

 
L’àmbit del PEU es tot el terme municipal ja que recull condicions específiques que 
han de complir els locals que el POUM admet l’ús socio cultural i que es vulguin 
destinar a club o associació de cànnabis, o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents 
o psicotròpiques legalment permeses.  
 
4.   DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
La normativa del pla Especial es composa de tres seccions que aborden, per una 
banda, la regulació de l’ús de l’activitat objecte del present instrument amb la 
definició de la mateixa, delimitació de l’àmbit afectat; per una altra, l’establiment de 
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distàncies entre locals destinats a la mateixa activitat i entre activitats d’especial 
sensibilitat i la que és objecte de regulació, així com els paràmetres de càlcul 
d’aquesta distància; la regulació dels paràmetres tècnics necessaris per a la 
implantació de la activitat regulada i documentació preceptiva per tal d’exercir 
l’activitat; i per últim, els criteris de desenvolupament de l’activitat atenent als 
preceptes regulatoris continguts a la Llei 28/2005, de 26 de desembre de mesures 
sanitàries enfront el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament i la 
publicitat dels productes del tabac, modificada per la Llei 42/2010. 

 
5.   JUSTIFICACIÓ LEGAL  

El present Pla Especial té la seva habilitació legal en l’article 67 del DL 1/2010 de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i 92.2.a) del Decret 
305/2006, pels quals es faculta a la redacció dels mateixos en ordre a establir les 
limitacions d’usos necessàries per ordenar la incidència i els efectes urbanístics, 
ambientals i sobre el patrimoni urbà que les activitats produeixen sobre el territori, 
sense alteració dels principals usos establerts pel planejament general. 
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II. NORMES URBANISTIQUES 

 

SECCIÓ PRIMERA.- OBJECTE, ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL I REGULACIÓ D’USOS: 
 
Article 1. Objecte. 
 
És objecte d’aquest Pla Especial: 
 
a) La regulació de l’activitat de clubs i Associacions de cànnabis o d’altres substancies 
tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses que generen 
dependència(cànnabis o d’altres substàncies que poden generar dependència 
considerades per la Llei 20/1985, com a les drogues no institucionalitzades), dins de 
l’ús Socio-Cultural(10), establint l’àmbit o zones de compatibilitat d’aquesta activitat i 
les condicions de l’emplaçament. 
 
b) Determinar les condicions de l’emplaçament a partir de l’establiment d’un règim de 
distàncies respecte de qualsevol sòl o edifici qualificat de sistema d’Equipament (clau 
4). 
 
c) Garantir que els locals destinats a local social i punt de trobada dels clubs i 
Associacions de cànnabis o d’altres substancies tòxiques, estupefaents o 
psicotròpiques legalment permeses que generen dependència reuneixen les condicions 
mínimes necessàries per evitar tot tipus de molèsties al veïnat. 
 
d) Garantir que els locals destinats a local social i punt de trobada dels clubs i 
Associacions de cànnabis o d’altres substancies tòxiques, estupefaents o 
psicotròpiques legalment permeses que generen dependència reuneixen les condicions 
mínimes necessàries de seguretat, salubritat i higiene per a les persones usuàries. 
 
e) Garantir que l’activitat sigui desenvolupada per Associacions d’usuaris degudament 
inscrites en els registres públics. 
 
f) Establir les condicions en que s’ha de desenvolupar aquesta activitat. 
 
g) Establir mesures de col·laboració amb l’administració per a la prevenció del consum 
de substàncies que generen dependència considerades per la Llei 20/1985, com 
drogues no institucionalitzades. 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació. 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquest pla especial coincideix amb aquelles zones i sectors del 
municipi on està admès l’ús Socio-Cultural d’acord amb les Normes del POUM de 
Calafell i les normatives del Planejament derivat redactat en desenvolupament 
d’aquell, compresos en el Sol Urbà i Urbanitzable. 
 
Article 3. Regulació de l’ús. 
 
Està admès l’ús Socio-Cultural en la modalitat de clubs i Associacions de cànnabis o 
d’altres substancies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses que 
generen dependència (cànnabis o d’altres substàncies que poden generar 
dependència considerades per la Llei 20/1985, com a les drogues no 
institucionalitzades) en tots els sòls classificats jurídicament, d’acord amb el POUM 
aprovat definitivament el 24 de gener de 2011 (publicat en el DOGC el 24 d’octubre 
de 2011), com a Sòl Urbà, i urbanitzable. 
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SECCIÓ SEGONA.- CONDICIONS DE L’EMPLAÇAMENT PER A L’ADMISSIÓ DE L’ÚS DE 
CLUBS DE CONSUM DE SUBSTÀNCIES QUE GENEREN DEPENDÈNCIA: 
 
Article 4. Criteris d’emplaçament 
 
1. L’ús de clubs i associacions de cànnabis o d’altres substancies tòxiques, 
estupefaents o psicotròpiques legalment permeses que generen dependència 
(cànnabis o d’altres substàncies que poden generar dependència considerades per la 
Llei 20/1985, com a les drogues no institucionalitzades), a efectes urbanístics i 
ambientals, es considera una modalitat de l’ús socio-cultural, pel que es podrà 
implantar en els àmbits i/o locals en els que aquest Pla Especial autoritza la 
implantació d’aquesta modalitat d’ús dins de les zones en que el planejament general 
i derivat admet l’ús socio-cultural, i haurà de complir les condicions tècniques 
exigibles a aquest ús. 
 
2. En tot cas, es prohibeix l’obertura d’una activitat d’aquest tipus a menys de 300 
metres de qualsevol sòl o edifici qualificat de sistema d’Equipament (clau 4), estiguin 
o no construïts i/o urbanitzats. 
 
3. Així mateix, es prohibeix l’obertura d’una activitat d’aquest tipus en qualsevol dels 
llocs on està prohibit fumar (centres i galeries comercials, instal·lacions esportives, 
etc.). 
 
4. Es fixa una distància mínima entre locals destinats a aquesta activitat de 500 
metres. 
 
Article 5.- Còmput de distàncies i mesuraments. 
 
Per mesurar les distàncies mínimes per a la implantació dels establiments regulats en 
el present Pla Especial entre sí, es calcularà mesurant la línia recta imaginària que va 
des del punt mig de les portes d’accés principal d’un i altre establiment, sense tenir en 
compte l’alçada de les edificacions. S’entendrà per punt mig de les façanes d’accés el 
situat en la intersecció entre la façana de l’edificació o recinte, i la projecció ortogonal 
des d’aquest al centre de la façana d’accés. 
 
Les distàncies mínimes per a la implantació dels establiments regulats en la present 
ordenança, entre aquests i altres establiments (Sistema d’Equipament, clau 4), 
estiguin o no construïts i/o urbanitzats, es calcularà des de qualsevol punt del 
perímetre exterior de l’àmbit qualificat de Sistema d’Equipament considerant a tal 
efecte el perímetre real i el perímetre teòric equidistant. 
 
SECCIÓ TERCERA.- CONDICIONANTS TÈCNICS PER A L’ADMISSIÓ DE L’OBERTURA 
DE L’ACTIVITAT DE CLUB SOCIAL DE CONSUM DE SUBSTÀNCIES QUE GENEREN 
DEPENDÈNCIA: 
 
Article. 6.- Sol·licitud de llicència/règim de comunicació d’activitat i d’obra 
 
Amb independència de les autoritzacions que siguin exigibles per altres 
Administracions públiques en el marc de les seves competències, l’obertura d’un local 
amb destinació a club o Associació de cànnabis o d’altres substancies tòxiques, 
estupefaents o psicotròpiques legalment permeses que generen dependència 
(cànnabis o d’altres substàncies que poden generar dependència considerades per la 
Llei 20/1985, com a les drogues no institucionalitzades), està subjecta a llicència 
municipal o règim de comunicació prèvia, pel que fa a les obres d’adequació del local, 
d’acord amb la normativa sectorial que sigui aplicable. 
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El certificat de compatibilitat urbanística és incorporat d'ofici a la sol·licitud 
presentada. 
 
Per tal de garantir un correcte funcionament de l’activitat es preveu regular la 
renovació de l’habilitació de manera periòdica segons els següents requisits: 
 
1. La llicència o comunicació prèvia específica té una validesa màxima de 5 anys. 
Transcorregut aquest termini cal tramitar una nova habilitació per poder seguir 
prestant l’activitat, d’acord amb els requisits i els tràmits que es prevegin 
normativament. 
 
2. Cal també demanar nova habilitació en el supòsit que variïn les circumstàncies que 
van determinar l’atorgament. 
 
Article 7. Documentació i tràmits relatius a la tramitació i procediment 
 
Estan sotmeses al règim de comunicació prèvia les activitats amb un aforament fins a 
150 persones i estan sotmeses al règim de llicència municipal les activitats amb un 
aforament superior a 150 persones. Aquests requisits d’aforament podran variar en 
funció d’altres criteris diferents que al respecte s’estableixin legalment amb 
posterioritat a l’entrada en vigor del present Pla Especial. 
 
La sol·licitud de llicència municipal o comunicació prèvia, segons sigui el cas, es 
formalitza mitjançant la presentació d’una instància acompanyada de la documentació 
necessària per justificar el compliment de les condicions dels articles següents, i si 
s’escau, d’acord amb el que s’estableixi a la normativa sectorial que sigui aplicable. 
 
Article 8.- Condicions específiques per al desenvolupament de l’activitat 
 
En locals on es pretengui desenvolupar l’activitat de club o Associació de cànnabis o 
d’altres substancies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses que 
generen dependència (cànnabis o d’altres substàncies que poden generar dependèn- 
cia considerades per la Llei 20/1985, com a les drogues no institucionalitzades), 
s’haurà de presentar un projecte tècnic que acrediti l’acompliment dels següents 
paràmetres: 
 
Soroll: 
 
L’activitat queda classificada en el Grup IV amb un nivell d’emissió inferior o igual a 
84dB(A) d’acord amb l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions i s’haurà de 
justificar el compliment de la mateixa, així com del Decret 176/2009, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, i se n'adapten els annexos. 
 
En el cas que l’activitat treballi en la franja d’horari nocturn haurà de complir els 
nivells d’aïllament establerts en l’annex 8 de l’ordenança de soroll i vibracions per les 
activitats de restauració. 
 
En tot cas, l’aïllament que s’haurà d’acreditar serà el necessari per garantir a 
l’habitatge més afectat un nivell de soroll igual o inferior al valor límit d’immissió 
permès en ambient interior establerts en l’annex 4 de l’ordenança reguladora del 
soroll i les vibracions. 
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Cal comprovar les exigències de l’aïllament acústic al soroll aeri mitjançant mesures in 
situ d’acord amb el document bàsic DB-HR Protecció contra el soroll del Codi Tècnic 
de l’Edificació i la metodologia establerta a la norma UNE-EN ISO 140-4 o qualsevol 
altra que la substitueixi i avaluada segons la norma UNE-EN ISO 717-1 o qualsevol 
altra que la substitueixi, en un rang de freqüències mínim de 100 Hz a 5 kHz. En cas 
que disposin d’equip de reproducció sonora, el nivell LAeq,60s ha de ser inferior o 
igual a 75 dB(A) a 1 metre de la font. 
 
L’Ajuntament pot exigir si ho considera oportú la instal·lació d’un limitador- 
enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no es superen els nivells 
d’immissió a l’interior del local. La instal·lació d’un limitador-enregistrador no ha de 
substituir en cap cas l’aïllament mínim que ha de tenir l’establiment. 
 
En tot cas caldrà presentar certificat acústic amb mesures “in situ”, emès per tècnic 
competent que certifiqui l’aïllament projectat o el nivell de soroll igual o inferior al 
valor límit d’immissió permès en l’ambient interior des de l’habitatge més afectat. 
 
Mesures d’accessibilitat: 
 
Es donarà compliment a les condicions d’accessibilitat per a l’ús de restauració o de 
pública concurrència, segons el DB-SUA 9 - Accessibilitat del Codi Tècnic de 
l’Edificació TE, el Decret 135/1995, de promoció de l’accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat i els criteris de les 
Taules d’accessibilitat a les Activitats a Catalunya, Llei d’accessibilitat 13/2014, del 30 
d’octubre, o qualsevol normativa que l’amplií o substitueixi. 
 
Renovació d’aire: 
 
No es poden llençar a l’exterior, fums, bafs, gasos, vapors o aire amb substàncies en 
suspensió o a temperatura diferent que l’ambient per les façanes i els patis de 
qualsevol tipus. Cal disposar d’un sistema d’extracció forçada fins a coberta. 
 
Els recintes on es generin fums i/o olors han d’estar tancats i amb depressió respecte 
la resta de l’activitat, en cas de disposar de finestres aquestes no podran ésser 
practicables. La ventilació d’aquests recintes s’ha de fer per xemeneia conduïda fins a 
la coberta de l’edifici amb dispositius de filtració i absorció adequats. 
 
Les sortides d’expulsió han d’estar ubicades a la coberta de l’edifici separades 3m com 
a mínim, de qualsevol element d’entrada d’aire de ventilació (presa d’aire, obertura 
d’admissió, porta exterior i finestra) i dels espais on pugui haver persones de forma 
habitual tals com terrasses, galeries, miradors, balcons, etc. L'alçada de les 
xemeneies haurà de sobrepassar en 1 m l’alçada de tota edificació situada dins d’un 
cercle de radi d’influència de 10m i amb centre a la xemeneia. 
 
Cambres higièniques: 
 
Han de disposar de serveis amb la proporció mínima de lavabos i cabines de vàter 
següent: 
 
_ Fins a 50 persones d’aforament autoritzat: 1 lavabo i 2 cabines. 
_ Entre 51 i 150 persones d’aforament autoritzat: 2 lavabos i 4 cabines. 
_ Entre 151 i 300 persones d’aforament autoritzat: 2 lavabos i 6 cabines. 
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_ Entre 301 i 500 persones d’aforament autoritzat: 4 lavabos i 8 cabines. 
_ Més de 500 persones d’aforament autoritzat: 4 lavabos i 12 cabines, i el mateix per 
    a cada fracció de 500 persones més d’aforament autoritzat. 
 
Els serveis s’han d’instal·lar diferenciats entre homes i dones i han de complir els 
requisits següents: han d’estar allunyats i separats de la sala, ventilats i ben 
il·luminats; han de disposar de llums de senyalització i d’emergència i les parets han 
de tenir un mínim de dos metres des del sòl de material impermeable. 
 
Alçada lliure 
 
Totes les dependencies destinades a presencia permanent de persones tindran una 
alçada mínima lliure de 2,50 m. La resta de dependencies (lavabos, passadissos,  
magatzems, etc.) tindran una alçada mínima de 2,20m. 
 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
 
Es donarà compliment al DB-SI “Seguridad en caso de incendio” del Codi Tècnic de 
l’Edificació per a l’ús de pública concurrència i als aclariments publicats per la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento i la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments de la Generalitat de 
Catalunya . 
 
Horari 
 
No podrà obrir més de 8 hores diàries, i amb hora de obertura a partir de les 11 hores 
del mati i un horari límit de tancament les 22hores, i els divendres i dissabtes les 24h) 
 
Art. 9.- Altra documentació 
 
S’haurà d’aportar certificat o documentació acreditativa de que l’entitat es troba 
degudament inscrita en el Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
 
Disposició transitòria  
 
Els establiments preexistents  que tenen autorització vigent en el moment de 
l’aprovació d’aquest pla especial, computarà el període de vigencia de 5 anys, previst 
a l’article 6, a partir de la entrada en vigor del pla. 
 
En el moment de tramitar la nova habilitació d’aquests establiments preexistents, una 
vegada transcorreguts els 5 anys de vigència, no caldrà justificar els requeriments 
d’emplaçament de la secció segona de la Normativa Urbanística. Pel que fa al 
compliment dels requeriments de la secció tercera de la Normativa Urbanística, caldrà 
justificar el compliment de tots els apartats excepció feta del referit a cambres 
sanitàries. Si  es manifesten dificultats tècniques insalvables a l’hora de complir la 
resta de requeriments, es podran proposar mesures alternatives.  
 
Calafell, març de 2016 
 
 
Joan López Vilà 
Arquitecte Municipal 




