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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

article 1. Àmbit d'aplicació. 

L'àmbit d'aplicació d'aquest Pla Especial són els dos entorns delimitats al plànol d’ordenació O-01, 

que es corresponen amb el polígons industrials de Can Casablanques, Can Canals i Can Torres - 

Can Llobet, del terme municipal de Sant Quirze del Vallès. 

article 2. Determinacions del Pla Especial. 

1. El Pla Especial regula: 

a) Els usos del sòl derivats de les activitats recreatives, de conformitat amb l'article 2 de la Llei 

11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 

recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 

públics i activitats recreatives o norma que el substitueixi. 

b) El règim dels establiments amb activitats recreatives i de restauració com a desenvolupament 

de la regulació del règim d'usos establert a les Normes Urbanístiques del PGO DE Sant 

Quirze del Vallès, aprovat definitivament per la CTUB el 22/03/2000 (DOGC de 11/05/2000) i 

les seves modificacions puntuals. 

2. El Pla Especial regula de forma específica la relació entre les diverses categories d'establiments i 

les condicions urbanístiques d'emplaçament, d'acord amb els següents paràmetres: 

a) Les activitats objecte de regulació en el Pla Especial. 

b) La concreció de superfícies i densitats màximes entre alguns establiments. 

c) La concreció de determinats paràmetres urbanístics en relació a les activitats regulades. 

article 3. Normativa de referència.   

Atès que l’objecte del Pla Especial és regular la relació entre l’establiment i el seu emplaçament des 

de la perspectiva urbanística mitjançant els paràmetres definits en l’article anterior, les 

determinacions del mateix s’han de referir a la seva aplicació i interpretació a la normativa vigent en 

relació amb les activitats contemplades, tant les de rang estatal com autonòmic com local segons 

les matèries de competència, en especial, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa 

dels espectacles públics i les activitats recreatives i el seu Reglament (Decret 112/2010, de 31 

d’agost). 

Altrament, l’article 67 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (modificat per la Llei 3/2012 de 22 

de febrer) pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 93.6 del Decret 305/2006, 

de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.  

La redacció del Pla Especial té en compte també les limitacions establertes en la Directiva europea 

sobre els serveis en el mercat interior (Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre). 
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CAPÍTOL II. CLASSES D'ESTABLIMENTS OBJECTE DE REGULACIÓ 

article 4. Classificació dels establiments.  

La classificació dels establiments del present Pla especial es determina en concordança amb les 

definicions establertes a l’Annex I (Catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives i dels 

establiments i espais oberts al públic on aquests es duen a terme) del Reglament d’espectacles 

públics i activitats recreatives (Decret 112/2010, de 31 d’agost). 

Els epígrafs que es regulen són: 

1. ESPECTACLES PÚBLICS 

Els espectacles públics són les representacions, les actuacions, les exhibicions, les projeccions, les 

competicions o les activitats d'altre tipus adreçades a l'entreteniment o al lleure, realitzades davant 

de públic, i dutes a terme per artistes, intèrprets o actuants, que intervenen per compte d'una 

empresa o per compte propi.  

Els espectacles públics es classifiquen en: 

Classe 1.1. Espectacles cinematogràfics:  

Els espectacle cinematogràfics consisteixen en la realització d'exhibicions i de projeccions de 

pel·lícules cinematogràfiques i altres continguts susceptibles de ser projectats en pantalla, amb 

independència dels mitjans tècnics utilitzats. 

Classe 1.2. Espectacles teatrals:  

Els espectacles teatrals consisteixen en la realització de representacions en directe d'obres teatrals, 

musicals, de dansa, òpera, obres artístiques o escèniques, mitjançant la utilització, aïlladament o 

conjuntament, del llenguatge, de la mímica, de la música, del còmic, de titelles, de guinyols o 

d'altres objectes, a càrrec d'actuants, siguin o no professionals. 

Classe 1.3. Espectacles d'audició:  

Els espectacles d’audició consisteixen en la realització d'actuacions en directe en les quals 

s'interpreten obres culturals, recitals de poesies o similars. 

Classe 1.4. Espectacles musicals:  

Els espectacles musicals consisteixen en l'execució o representació en directe d'obres o 

composicions musicals, mitjançant la utilització, aïlladament o conjuntament, d'instruments musicals 

o de música gravada i tramesa per mitjans mecànics o de la veu humana a càrrec de cantants, 

actors i actrius o executants, siguin o no professionals. 

Classe 1.5. Manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional:  

Les manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional consisteixen en la realització en públic 

de representacions musicals, balls, exhibicions, cavalcades o desfilades de caràcter popular, 

tradicional o de qualsevol altre índole, a les quals s'aplica aquest Reglament. 

 

Classe 1.6. Espectacles de circ:  

Els espectacles de circ són aquells espectacles consistents en l'execució i representació en públic 

d'exercicis físics, d'acrobàcia o habilitat, d'actuacions de pallassos/es, de malabaristes, de 

professionals de la prestidigitació o d'animals mestrats, realitzats per executants professionals. 

Classe 1.7. Altres espectacles:  

Aquells espectacles singulars que per les seves característiques i naturalesa no es trobin definits i 

recollits específicament en aquest catàleg i se celebrin davant de públic en establiments o espais 

oberts al públic. 

ACTIVITATS RECREATIVES 

Classe 2.1. Establiments destinats a activitats musicals. 

Les activitats musicals són les que es realitzen en locals que disposen d'ambientació musical, amb 

la possibilitat d'oferir música en directe, de realitzar espectacles públics musicals, de ballar o no, i de 

disposar d'un servei complementari de menjar i beguda. Sense perjudici de la seva denominació 

comercial, les activitats musicals es classifiquen en: 

2.1.1 Bar musical: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de bar, amb 

ambientació musical reproduïda o produïda en directe, amb els límits que determini la normativa 

específica sobre contaminació acústica, i no disposa de pista de ball o espai assimilable. 

2.1.2  Restaurant musical: activitat que es realitza en un local que ofereix servei de restaurant, amb 

ambientació musical, reproduïda o produïda en directe, amb els límits que determini la normativa 

específica sobre contaminació acústica. 

2.1.3  Discoteca: activitat que es realitza en un local que té per objecte oferir al públic un lloc idoni 

per ballar, mitjançant ambientació musical, i disposa d'una o més pistes per ballar i de servei de bar. 

2.1.4  Sala de ball: activitat que es realitza en un local que té per objecte oferir al públic un lloc idoni 

per ballar amb música en directe i, complementàriament, amb ambientació musical. La sala de ball 

ha de disposar d'un escenari per a l'orquestra, d'una o més pistes de ball, de vestidor per als 

actuants i de servei de bar. 

2.1.5  Sala de festes amb espectacle: aquesta activitat es realitza en un local que té com a objecte 

oferir actuacions musicals, teatrals o música per ballar, ja sigui en directe o amb ambientació 

musical. La sala de festes ha de disposar d'escenari, d'una o més pistes de ball, de vestidor per als 

actuants, de servei de restaurant bar, restaurant o bar i d'un espai idoni per al públic espectador. 

2.1.6  Sala de concert: activitat que es realitza en un local, que pot disposar de servei de bar i que té 

per objecte oferir al públic actuacions de música en directe, i altres activitats culturals. La sala de 

concerts ha de disposar d'un escenari o espai habilitat i destinat a l'oferiment de concerts i 

d'equipament tècnic adequat per a la realització d'aquests, i pot disposar també de vestidor per als 

actuants. 

2.1.7  Discoteques de joventut: consisteixen en l'activitat de discoteca destinada a un públic 

comprès entre els 14 i els 17 anys, amb horari especial. Aquesta activitat està condicionada a la 
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prohibició expressa de venda, consum i exposició de begudes alcohòliques i tabac, i resta prohibida 

l'entrada als majors de 18 anys durant el seu desenvolupament. 

2.1.8 Karaoke: activitat que té per objecte oferir al públic la possibilitat d'interpretar cançons en 

directe mitjançant un equip de música apropiat. Es pot realitzar tant en locals d'activitats recreatives 

musicals com de restauració, sempre que no superi el nombre de decibels previstos en la normativa 

de contaminació acústica. 

2.1.9 Sales de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut: consisteix en l'activitat de sala 

de festes amb espectacle o de sala de concerts destinades al públic menor d'edat, el qual fins als 14 

anys ha d'anar acompanyat d'una persona major d'edat. Aquestes activitats estan condicionades a 

la prohibició expressa de venda, consum i exposició de begudes alcohòliques i tabac als menors. 

2.1.10 Cafè teatre i cafè concert: aquestes activitats tenen com a objecte únic oferir en directe 

actuacions musicals, teatrals o de varietats, sense pista de ball o espai assimilable. Els establiments 

on es realitzin aquestes activitats han de disposar de servei de bar, d'escenari, de camerinos per als 

i a les artistes actuants i de cadires i taules per al públic espectador. 

2.1.11 Establiments de règim especial: són aquells establiments d'activitats musicals que estan 

subjectes a un horari especial, que es caracteritzen pel fet de poder romandre oberts al llarg del dia, 

tenint en compte les dues hores de tancament obligatori de cada 24 hores, previstes en aquest 

Reglament, per tal de realitzar les tasques de neteja i ventilació. 

Classe 2.2. Establiments públics amb reservats annexos 

Els establiments públics amb reservats annexos són aquells on s'hi realitzen activitats de naturalesa 

sexual i que són exercides de manera lliure i independent pel prestador o la prestadora del servei 

amb altres persones, a canvi d'una contraprestació econòmica, i sota la seva pròpia responsabilitat, 

sense que hi hagi cap vincle de subordinació pel que respecta a l'elecció de l'activitat. Es 

classifiquen en: 

2.2.1  Local amb reservats annexos, que pot disposar de servei de bar, amb ambientació musical 

per mitjans mecànics, sense pista de ball o espai assimilable, 

2.2.2 Local amb reservats annexos que ofereix actuacions i espectacles eròtics, i disposa 

d'escenari, amb pista de ball o sense, de vestuari per a les persones actuants, de cadires i taules 

per a les persones espectadores i de servei de bar. 

Classe 2.3. Establiments destinats a activitats de restauració. 

Les activitats de restauració són aquelles que es realitzen en locals que tenen per objecte oferir 

menjars i begudes al públic assistent per ser consumits en el mateix establiment. Sense perjudici de 

la seva denominació comercial, les activitats de restauració es classifiquen en: 

2.3.1 Restaurant: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de menjador i cuina per 

tal d'oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i sopars, mitjançant preu, per ser 

consumits en el mateix local. 

2.3.2 Bar: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot disposar de 

servei de taula, si s'escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no 

de tapes, i entrepans. 

2.3.3 Restaurant bar: activitat que es realitza en un local que ofereix, mitjançant preu, els serveis de 

restaurant i de bar previstos en els dos apartats anteriors. 

2.3.4 Saló de banquets: aquella activitat realitzada en restaurants o establiments exclusivament 

especialitzats per a aquesta activitat, que disposen de sales habilitades amb aquesta finalitat, 

destinades a servir menjars i begudes per a tot tipus de realitzacions d'actes socials en data i hora 

predeterminats. 

Classe 2.4. Establiments destinats a activitats de jocs i apostes. 

Les activitats de joc i apostes són les definides per la normativa de joc i recollides en el catàleg de 

jocs i apostes autoritzats a Catalunya. 

Dins d’aquesta classe d’activitats s’hi inclou: Jocs d'atzar, Saló de joc, Bingo, Casinos de joc, Jocs 

recreatius, Jocs esportius, Atraccions recreatives i Ludoteques. 

Classe 2.5. Activitats esportives 

Les activitats esportives són les realitzades per esportistes amb o sense la utilització de vehicles, 

aparells o animals davant de públic. 

Classe 2.6. Espectacles amb ús d’animals 

Aquests espectacles s'han de realitzar d'acord amb el que disposi la normativa específica en 

aquesta matèria. 

article 5. Activitats múltiples 

Les activitats definides en aquest Pla especial que es desenvolupin de forma conjunta o simultània 

en un mateix establiment, a efectes d'aquest Pla especial es consideren activitats múltiples. 

S'entén que una d'aquestes serà l'activitat principal a efectes de tramitació i que es correspondrà 

amb la que suposi major perillositat i/o molèstia, havent de complir totes elles la normativa vigent. 

Les condicions i limitacions que s'hauran d'imposar a l'establiment seran les que corresponguin a 

cadascuna de les activitats incloses. 

article 6. Activitats complementàries  

1. S'entén com activitats complementàries les regulades en aquest Pla especial que s'ubiquin 

dins de l'àmbit dels equipaments i dins dels d'establiments culturals, esportius i d'exhibició, 

encara que no estiguin qualificats urbanísticament com equipaments. 

2. Per a què les activitats complementàries quedin exemptes del compliment de les determinacions 

sobre condicions d’emplaçament que estableix aquest Pla especial, hauran d’ajustar-se a les 

següents condicions: 
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a) Les llicències estaran expedides a nom del titular de l’activitat principal i no poden ser 

transferides amb independència del canvi de titular de l’activitat que complementen. No 

obstant això, és possible encomanar a tercers la gestió i explotació d'aquestes activitats.  

b) El conjunt de les activitats complementàries s’hauran de desenvolupar en una superfície 

inferior al 25% de la superfície útil total d’ús públic de l’establiment principal i en un espai 

separat funcionalment respecte d’aquest. Si se supera aquest percentatge l’activitat passarà a 

tenir la consideració d’activitat múltiple.  

c) L'accés del públic a l'activitat complementària no es pot realitzar directament des de la via 

pública (no tenen aquesta consideració les sortides d'emergència ni les de servei). 

d) L’activitat complementària haurà de respectar simultàniament el règim horari sectorial propi 

de l’activitat i el de la seva activitat principal. 

e) L’activitat complementària no pot tenir cap element identificador o publicitari visible des de 

l’exterior de l’establiment. 

 

 

CAPÍTOL III. CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT I PARÀMETRES REGULADORS 

SECCIÓ 1a. ZONES DE REGULACIÓ 

article 7. Divisió en zones 

Per a l’aplicació detallada de la regulació del present Pla especial es delimiten tres zones de 

regulació (ZR) expressades gràficament al plànol O-01.  

 ZR 1 (Zona de regulació 1). Es correspon amb l’àmbit perimetral del polígon industrial de 

Can Casablancas. 

 ZR 2 (Zona de regulació 2). Es correspon amb l’àmbit perimetral del polígon industrial de 

Can Canals. 

 ZR 3 (Zona de regulació 3). Es correspon amb l’àmbit perimetral del polígon industrial de 

Can Torres - Can Llobet.  

SECCIÓ 2a. REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT 

article 8. Regulació genèrica de distàncies i densitats. 

La possibilitat d'emplaçament de les activitats regulades en aquest Pla especial estarà determinada 

per criteris de distància entre els establiments o densitat d’establiments segons la categoria 

d'aquests, com s'estableix en el present capítol i d'acord amb els següents paràmetres: 

1. Les distàncies mínimes entre els establiments regulats en aquest Pla Especial es calcularan 

mesurant la línia recta imaginaria que va des del punt mig de qualsevol de les seves portes 

d’accés  d'un i altre establiment, sense tenir en compte l'alçada de les edificacions. S'entendrà 

per punt mig de les portes d'accés el situat en la intersecció entre el pla de façana de l'edifici o 

recinte i la projecció ortogonal des d'aquest al centre de la porta d'accés.  

2. Per mesurar les densitats es determinaran el nombre d’establiments màxims (els existents i el de 

nova creació) en l’àmbit resultant. Un determinat establiment es considerarà inclòs en l’àrea de 

densitat amb cercle quan hi tingui inclosa total o parcialment qualsevol porta d'accés –entenent 

per a tal la projecció d’aquesta, ortogonal al pla de façana–. El punt de referència per a traçar el 

cercle d’influència serà el punt mitjà de la part davantera del local de nova activitat, amb els 

mateixos criteris d’interpretació que els de l’apartat anterior.  

3. Per al còmput dels paràmetres definits en aquest article, només es tindran en consideració els 

establiments i usos inclosos dins les zones de regulació (ZR), que apareixen delimitades 

gràficament al plànol O-01. 

article 9. Condicions per a la implantació de determinades activitats. 

Com a desenvolupament de les determinacions en relació als usos urbanístics dels articles 187 i 

188 de la normativa del PGO vigent a Sant Quirze del Vallès per a la Zona de Naus aïllades (claus 

5a-9 i 5a-11), s’estableixen les següents condicions per la implantació de les activitats regulades en 

el present Pla especial: 

1. Condició d’aparcament mínim associat (condició 1) 

Les noves activitats hauran de complir amb els requeriments de places d’aparcament establertes a 

l’article 297 de la normativa del PGO de Sant Quirze del Vallès. 

Per als establiments d’aforament mitjà ( > 150 persones) i següents, d’acord amb la classificació 

d’aforaments de l’Annex I del D 112/2010, no els seran d’aplicació les causes d’exempció 

establertes a l’article 298 de la normativa del PGO de Sant Quirze del Vallès. 

2. Condició de contigüitat amb teixit residencial (condició 2) 

Les noves activitats no es podran situar en fronts de carrer en els que s’hi situïn usos residencials 

amb contigüitat o confrontants. 

A aquests efectes es tindrà en compte la informació urbanística continguda al plànol i.06 (Fronts 

residencials) del present Pla especial. 

3. Condició de densitat. Àrea de densitat limitada (ADL) en radi 100 (condició 3) 

Es defineix com a Àrea de Densitat Limitada (ADL), aquella zona resultant de considerar el punt mig 

de la porta d’accés principal al local de nova activitat, com el centre geomètric d'un cercle de 100 m. 

de radi, on es comptabilitzaran tots els locals existents de les classes corresponents (incloent-hi el 

de nova creació) i que tinguin qualsevol accés inclòs total o parcialment dins d'aquest perímetre.  

Als efectes d’establir el nombre màxim d’establiments en les condicions de densitat, també cal 

comptabilitzar les activitats existents en sòls qualificats d’equipaments excepte en el cas de tractar-

se d’activitats complementàries amb les condicions establertes a l’article 6 de la present normativa. 
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4. Condició de parcel·la mínima (condició 4) 

Les noves activitats no es podran situar en parcel·les que no compleixin les dimensions mínimes 

urbanístiques establertes normativament als articles 185.2 per a l’àrea de Can Casablancas (zona 

5a-9) i Can Torres – Can Llobet (clau 5a-10) i als articles 204.2 i 205.2 per a l’àrea de Can Canals 

(zona 5a-11) del PGO de Sant Quirze del Vallès. 

A aquests efectes es tindrà en compte la informació urbanística continguda al plànol i.09 (Tamany 

de parcel·lació) del present Pla especial. 

5. Condició de distancia (condició 5). 

Es defineix com a limitació o condició de distància, la separació mínima entre establiments, d’acord 

amb les especificacions de l’article 8. 

SECCIÓ 3a. CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT PER ZONES DE REGULACIÓ I EPÍGRAFS  

article 10. Condicions d’emplaçament  

Les activitats en els establiments que se situïn a l’interior de l’àmbit del Pla especial es regularan per 

les condicions d’emplaçament que es detallen en els següents quadres i en el resum de l’annex 1, 

per a cadascun dels epígrafs d’identificació. 

 

1. Zona de regulació 1, ZR-1 (Can Casablancas) 

 

1.1 Espectacles cinematogràfics 
  

admesos 

1.2 Espectacles teatrals 
  

admesos 

1.3 Espectacles d’audició 
  

no admesos 

1.4 Espectacles musicals 
  

no admesos 

1.5 Manifestacions festives de caràcter cultural i 
tradicional   

admesos 

1.6 Espectacles de circ 
  

admesos 

1.7 Altres espectacle 
  

admesos 

2.1.1 Bar musical 

  

admesos,  amb la condició  1 (condició d’aparcament 
mínim associat); condició 2 (no contigüitat amb teixit 
residencial); condició 3 (densitat comptabilitzada amb 
establiments del grup d’epígrafs 2.1 i un nombre màxim 
de 2 establiments) i amb la condició 4 (front mínim de 
parcel·la 20 metres, dimensió mínima de parcel·la: 800 
m²). 

2.1.2 Restaurant musical 

  

admesos,  amb la condició  1 (condició d’aparcament 
mínim associat); condició 2 (no contigüitat amb teixit 
residencial); condició 3 (densitat comptabilitzada amb 
establiments del grup d’epígrafs 2.1 i un nombre màxim 
de 2 establiments) i amb la condició 4 (front mínim de 
parcel·la 20 metres, dimensió mínima de parcel·la: 800 
m²). 

2.1.3 Discoteca   no admesos 

2.1.4 Sala de ball   no admesos 

2.1.5 Sala de festes amb espectacle   no admesos 

2.1.6 Sala de concert 

  

admesos,  amb la condició  1 (condició d’aparcament 
mínim associat); condició 2 (no contigüitat amb teixit 
residencial); condició 3 (densitat comptabilitzada amb 
establiments del grup d’epígrafs 2.1 i un nombre màxim 
de 2 establiments) i amb la condició 4 (front mínim de 
parcel·la 20 metres, dimensió mínima de parcel·la: 800 
m²). 

2.1.7 Discoteca de joventut 

  

admesos,  amb la condició  1 (condició d’aparcament 
mínim associat); condició 2 (no contigüitat amb teixit 
residencial); condició 3 (densitat comptabilitzada amb 
establiments del grup d’epígrafs 2.1 i un nombre màxim 
de 2 establiments) i amb la condició 4 (front mínim de 
parcel·la 20 metres, dimensió mínima de parcel·la: 800 
m²). 

2.1.8 Karaoke 

  

admesos,  amb la condició  1 (condició d’aparcament 
mínim associat); condició 2 (no contigüitat amb teixit 
residencial); condició 3 (densitat comptabilitzada amb 
establiments del grup d’epígrafs 2.1 i un nombre màxim 
de 2 establiments) i amb la condició 4 (front mínim de 
parcel·la 20 metres, dimensió mínima de parcel·la: 800 
m²). 

2.1.9 Sala de festes amb espectacle i concerts 
d’infància i joventut 

  

admesos,  amb la condició  1 (condició d’aparcament 
mínim associat); condició 2 (no contigüitat amb teixit 
residencial); condició 3 (densitat comptabilitzada amb 
establiments del grup d’epígrafs 2.1 i un nombre màxim 
de 2 establiments) i amb la condició 4 (front mínim de 
parcel·la 20 metres, dimensió mínima de parcel·la: 800 
m²). 

2.1.10 Cafè teatre i cafè concert 

  

admesos,  amb la condició  1 (condició d’aparcament 
mínim associat); condició 2 (no contigüitat amb teixit 
residencial); condició 3 (densitat comptabilitzada amb 
establiments del grup d’epígrafs 2.1 i un nombre màxim 
de 2 establiments) i amb la condició 4 (front mínim de 
parcel·la 20 metres, dimensió mínima de parcel·la: 800 
m²). 

2.1.11 Establiment de règim especial   no admesos 

2.2 Establiments públics amb reservats annexos   no admesos 
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2.3 

 

Activitats de restauració 

   

admesos, amb la condició  5 (distància mínima entre 
establiments del grup d’epígrafs 2.3: 200 m) 

2.4 Activitats de jocs i apostes 
  

no admesos 

2.5 Activitats esportives 
  

admesos 

2.6 Espectacles amb ús d’animals 
  

no admesos 

 

2. Zona de regulació 2, ZR-2 (Can Canals) 

 

1.1 Espectacles cinematogràfics 
  

admesos 

1.2 Espectacles teatrals 
  

admesos 

1.3 Espectacles d’audició 
  

no admesos 

1.4 Espectacles musicals 
  

no admesos 

1.5 Manifestacions festives de caràcter cultural i 
tradicional   

admesos 

1.6 Espectacles de circ 
  

admesos 

1.7 Altres espectacle 
  

admesos 

2.1.1 Bar musical 

  

admesos,  amb la condició  1 (condició d’aparcament 
mínim associat); condició 2 (no contigüitat amb teixit 
residencial); condició 3 (densitat comptabilitzada amb 
establiments del grup d’epígrafs 2.1 i un nombre màxim 
de 2 establiments) i amb la condició 4 (front mínim de 
parcel·la 20 metres, dimensió mínima de parcel·la: 800 
m²). 

2.1.2 Restaurant musical 

  

admesos,  amb la condició  1 (condició d’aparcament 
mínim associat); condició 2 (no contigüitat amb teixit 
residencial); condició 3 (densitat comptabilitzada amb 
establiments del grup d’epígrafs 2.1 i un nombre màxim 
de 2 establiments) i amb la condició 4 (front mínim de 
parcel·la 20 metres, dimensió mínima de parcel·la: 800 
m²). 

2.1.3 Discoteca   no admesos 

2.1.4 Sala de ball   no admesos 

2.1.5 Sala de festes amb espectacle   no admesos 

2.1.6 Sala de concert 

  

admesos,  amb la condició  1 (condició d’aparcament 
mínim associat); condició 2 (no contigüitat amb teixit 
residencial); condició 3 (densitat comptabilitzada amb 
establiments del grup d’epígrafs 2.1 i un nombre màxim 
de 2 establiments) i amb la condició 4 (front mínim de 
parcel·la 20 metres, dimensió mínima de parcel·la: 800 
m²). 

2.1.7 Discoteca de joventut 

  

admesos,  amb la condició  1 (condició d’aparcament 
mínim associat); condició 2 (no contigüitat amb teixit 
residencial); condició 3 (densitat comptabilitzada amb 
establiments del grup d’epígrafs 2.1 i un nombre màxim 
de 2 establiments) i amb la condició 4 (front mínim de 
parcel·la 20 metres, dimensió mínima de parcel·la: 800 
m²). 

2.1.8 Karaoke 

  

admesos,  amb la condició  1 (condició d’aparcament 
mínim associat); condició 2 (no contigüitat amb teixit 
residencial); condició 3 (densitat comptabilitzada amb 
establiments del grup d’epígrafs 2.1 i un nombre màxim 
de 2 establiments) i amb la condició 4 (front mínim de 
parcel·la 20 metres, dimensió mínima de parcel·la: 800 
m²). 

2.1.9 Sala de festes amb espectacle i concerts 
d’infància i joventut 

  

admesos,  amb la condició  1 (condició d’aparcament 
mínim associat); condició 2 (no contigüitat amb teixit 
residencial); condició 3 (densitat comptabilitzada amb 
establiments del grup d’epígrafs 2.1 i un nombre màxim 
de 2 establiments) i amb la condició 4 (front mínim de 
parcel·la 20 metres, dimensió mínima de parcel·la: 800 
m²). 

2.1.10 Cafè teatre i cafè concert 

  

admesos,  amb la condició  1 (condició d’aparcament 
mínim associat); condició 2 (no contigüitat amb teixit 
residencial); condició 3 (densitat comptabilitzada amb 
establiments del grup d’epígrafs 2.1 i un nombre màxim 
de 2 establiments) i amb la condició 4 (front mínim de 
parcel·la 20 metres, dimensió mínima de parcel·la: 800 
m²). 

2.1.11 Establiment de règim especial   no admesos 

2.2 Establiments públics amb reservats annexos   no admesos 

2.3 

 

Activitats de restauració 

   

admesos, amb la condició  5 (distància mínima entre 
establiments del grup d’epígrafs 2.3: 200 m) 

2.4 Activitats de jocs i apostes 
  

no admesos 

2.5 Activitats esportives 
  

admesos 

2.6 Espectacles amb ús d’animals 
  

no admesos 
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3. Zona de regulació 3, ZR-3 (Can Torres – Can Llobet) 

 

1.1 Espectacles cinematogràfics 
  

admesos 

1.2 Espectacles teatrals 
  

admesos 

1.3 Espectacles d’audició 
  

no admesos 

1.4 Espectacles musicals 
  

no admesos 

1.5 Manifestacions festives de caràcter cultural i 
tradicional   

admesos 

1.6 Espectacles de circ 
  

admesos 

1.7 Altres espectacle 
  

admesos 

2.1 Activitats musicals 

  

Ús urbanístic no admès. Les activitats existents estan 
subjectes a les disposicions transitòries quarta i cinquena 
en les que s’obliga a la seva extinció en un termini màxim 
de cinc anys. 

2.2 Establiments públics amb reservats annexos 

  

Ús urbanístic no admès. Les activitats existents estan 
subjectes a les disposicions transitòries quarta i cinquena 
en les que s’obliga a la seva extinció en un termini màxim 
de cinc anys. 

2.3 

 

Activitats de restauració 

   

admesos, amb la condició  5 (distància mínima entre 
establiments del grup d’epígrafs 2.3: 200 m) 

2.4 Activitats de jocs i apostes 
  

no admesos 

2.5 Activitats esportives 
  

admesos 

2.6 Espectacles amb ús d’animals 
  

no admesos 

 

SECCIÓ 4a. REGULACIÓ DE LES CONDICIONS DELS ESTABLIMENTS 

article 11. Condicions d’emplaçament a les zones de regulació 

1. Doble porta d'accés. Per a la instal·lació de qualsevol nova activitat, o reformes que impliquin 

una modificació substancial de l’establiment, s’estableix l’obligatorietat de disposar de doble 

porta per tal d'accedir a l'interior del local; és a dir, caldrà travessar dues portes consecutives 

amb un vestíbul intermedi. Les dimensions d'aquest vestíbul hauran d'acomplir la normativa 

vigent.  

 

 

2. Magatzems i/o dependències complementàries obligatòries adscrites a una activitat principal. 

Aquells locals de caràcter obligatori, o necessaris per a desenvolupar correctament l’activitat, 

destinats a magatzem o dependències complementàries d’una activitat principal s’ubicaran a 

l’interior del propi establiment. 

article 12.  Mecanismes d’informació prèvia i control de les obres. 

1. Tothom pot demanar un informe referit a la compatibilitat d’un establiment amb les condicions 

del present pla especial per a l’exercici d’una determinada activitat. Si l’informe és favorable 

garanteix que l’emplaçament no es pot veure afectat per l’obertura de nous establiments que 

suposin l’esgotament de la densitat màxima permesa en la seva àrea de densitat limitada durant 

un termini de sis mesos a comptar de la notificació. 

L’informe s’ha de notificar en el termini d’un mes des de la seva sol·licitud. La sol·licitud ha 

d’anar acompanyada dels plànols i altre documentació suficient que acrediti el compliment del 

present pla especial. 

2. Si per al condicionament de l’establiment per exercir una activitat regulada en el present pla 

s’han d’executar obres i instal·lacions subjectes a comunicació prèvia, s’haurà d’acreditar la 

compatibilitat del projecte amb el present pla mitjançant una de les dues opcions següents: 

a) en la comunicació per habilitar les obres o instal·lacions s’ha d'acreditar que el projecte 

compleix amb els requisits exigits per poder iniciar l'activitat, de conformitat amb el règim de 

control que li correspongui. 

b) mitjançant l’obtenció prèvia de l’informe descrit en l’apartat 1. 

article 13.  Extinció d’activitats. 

Als efectes del present pla especial, s’entén que una activitat s’extingeix quan queda substituïda per 

una altra activitat en el mateix emplaçament, o bé quan es declara la seva extinció mitjançant 

resolució administrativa expressa. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera.- Llicències, plans urbanístics derivats i projectes de gestió en tràmit. 

Les determinacions previstes en aquesta normativa no seran d’aplicació per aquelles llicències i/o comunicats i 

altres autoritzacions municipals connexes, plans urbanístics derivats o projectes de gestió urbanística, no 

caducats, presentats amb anterioritat a la data en què sigui executiu el present pla. 

Segona.-  Activitats existents degudament legalitzades i disconformes amb les determinacions del present Pla 

Especial. 

Són activitats disconformes amb les determinacions del present Pla Especial aquelles que no acompleixin les 

condicions d’emplaçament i paràmetres reguladors que s’hi estableixen.  

Per a aquestes activitats disconformes, s’admeten les obres permeses d’acord amb el règim de disconformitat 

previst a l’art. 108 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i a l’article 

119 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, sempre que no 

suposin un augment d’aforament, ni impliquin un canvi en la classificació de l’activitat autoritzada. 

Tercera.- Activitats desenvolupades en edificis en situació de fora d'ordenació. 

En les activitats preexistents i degudament legalitzades i les de nova implantació ubicades en edificis en 

situació de fora d'ordenació els serà d'aplicació allò previst en la disposició transitòria segona, així com el que 

disposa l'article 108 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost 

(modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer). Se’n permetrà la continuïtat o nova instal·lació sempre que sigui 

compatible amb les determinacions del present Pla Especial. 

Quarta.-  Cessament d’activitats amb ús fora d’ordenació. 

Les activitats recreatives dels epígrafs 2.1 (Activitats musicals) i dels epígrafs 2.2 (Establiments públics amb 

reservats annexos) que a l’entrada en vigor d’aquest pla especial comptin amb llicència per a l’activitat que 

realitzin però que es situïn en zones urbanístiques on l’ús recreatiu no hi sigui admès quedaran subjectes al 

cessament de l’activitat i tindran un termini màxim de 5 anys per a fer-lo efectiu. 

Durant aquest termini serà d’aplicació a aquestes activitats allò establert pel règim de fora d’ordenació previst 

pel DL 1/2010, de 3 d’agost (modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer) pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei d’Urbanisme i pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i 

no es podran autoritzar obres d’augment de volum o de modernització de l’establiment. 

Cinquena.-  Incompliment del cessament d’activitat 

Aquells establiments que, transcorregut aquest termini de cinc anys, no hagin cessat en la seva activitat, seran 

objecte d’expedient administratiu contradictori per tal d’acordar el cessament.  

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Primera.- No es permetran en l’àmbit d’aplicació d’aquest Pla Especial establiments que s’acullin a un règim de 

funcionament d’horari prolongat en hores nocturnes fora dels horaris autoritzats amb caràcter general. 

Segona.- Totes les activitats permeses d’acord amb les condicions del present Pla especial i que es 

desenvolupin en horari nocturn hauran de disposar d’un servei de vigilància privada.   

DISPOSICIONS FINALS 

Primera.- En tot allò no previst expressament per aquest Pla caldrà atenir-se al que disposa la normativa del 

PGO de Sant Quirze del Vallès i les seves Ordenances vigents. 

Segona.- De manera periòdica, i com a mínim cada quatre anys, caldrà procedir a la revisió d’aquest Pla 

Especial, valorant els seus efectes durant aquest període i introduint, en funció d’això, les modificacions 

pertinents. 

Tercera.- Les disposicions del present pla especial es mantindran en vigor i es traslladaran al nou planejament 

general que pugui ser executiu en el futur i que fou aprovat inicialment pel Ple de data 28/03/2019. 
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ANNEX 1 

Quadre resum per a l’aplicació de les condicions d’emplaçament dels diferents epígrafs regulats en el present 

Pla especial per a cadascuna de les zones especifiques. 
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