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DECRET D’ALCALDIA
Decret de mesures provisionals i extraordinàries en relació als local d’oci nocturn motivades
per la situació econòmica derivada de la crisis sanitària Covid-19
FETS
1.
El catàleg d’espectacles públics i activitats recreatives (annex 1 del Decret 112/2010,
de 31 d’agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives),
estableix que les activitats recreatives 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,
entre altres, en:
“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.”
“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.”

Les activitats descrites emparen doncs la realització d’activitats típicament hostaleres, com
son el servei de bar juntament amb altres com son el ball i la reproducció de música
amplificada que excedeixen del contingut purament hostaler.
2.
L’article 29.4 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives, estableix que cada establiment obert al públic
ha de tenir una única llicència o autorització d'entre les regulades per aquesta llei, que pot
donar cobertura a diversos espectacles públics o activitats recreatives, en els termes que es
fixin per reglament.
En el mateix sentit, l’article 92.2 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, estableix que en un
mateix establiment obert al públic es poden realitzar diversos espectacles públics i activitats
recreatives dels definits per separat a l'annex I, sempre que compleixi tots els requeriments
exigits per a cadascun d'aquests, que cap disposició no els declari incompatibles i que no ho
siguin físicament o tècnicament.
3.
La Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid19 en el territori de Catalunya, en el seu punt 4.14. Activitats recreatives musicals estableix:
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3.

Els locals i establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a
discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques
de joventut, establiments d’activitats musicals de règim especial i establiments públics amb
reservats annexes, no poden obrir al públic.
En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia
com a sales de concerts, cafès-teatre o cafès-concert, li son aplicables les limitacions
assenyalades a l’apartat 4.5 d’aquesta Resolució. Als restaurants musicals, a més a més, li són
aplicables les condicions de l’apartat 4.7 d’aquesta Resolució. En aquesta tipologia de locals o
establiments no està permès habilitar pistes o zones per a ball.
L’horari de tancament dels locals o establiments a que fa referència l’apartat anterior és
l’establert a l’apartat 4.1 d’aquesta Resolució.
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FONAMENTS DE DRET
Primer. La resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, estableix que:
Corresponen als ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit
de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures
establertes en aquesta Resolució.
Tanmateix, correspon als ajuntaments establir les mesures de coordinació i seguiment policial
amb la finalitat de fer un seguiment i avaluació, tant quantitatiu com qualitatiu, de les
mesures adoptades en el marc de les resolucions vigents, així com de les incidències
rellevants que es puguin produir.
Segon. D’acord amb l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, les entitats locals poden intervenir l’activitat dels ciutadans a través, entre altres,
d’ordres individuals constitutives de mandat per a l’execució d’un acte o la prohibició
d’aquest. L’activitat d’intervenció de les entitats locals s’ha d’ajustar, en tot cas, als principis
d’igualtat de tracte, necessitat i proporcionalitat amb l’objectiu que es persegueix.
Tercer. La concessió de les llicències per a l’obertura d’establiments públics i activitats
recreatives, així com la fixació de les condicions per al seu desenvolupament, és una
competència municipal, així es deriva de l’article 13 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
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Quart. A l’empara de la normativa senyalada i dels principis que han de presidir l’actuació
de les Administracions Públiques, es considera possible, vista la situació econòmica
generada per les mesures restrictives adoptades en l’actual situació de crisis sanitària, en
especial al sector de l’oci nocturn, autoritzar als establiments en els que es desenvolupen
activitats de discoteca i bar musical el desenvolupament d’aquella part de la seva activitat
purament hostalera (servei de bar), que en principi, no és susceptible de generar un risc
rellevant del coronavirus SARS-CoV-2, sempre que es realitzi d’acord amb els criteris i
condicions de protecció de la salut fixats per la Conselleria de Salut per als establiments de
restauració, impedint-los, en canvi, desenvolupar aquella part que excedeix de l’activitat
purament de restauració (ball i reproducció de música amplificada) que és susceptible de
generar tal increment de risc.
Cinquè. L’article 74 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix que quan, com a conseqüència de
l’aprovació d’una disposició de caràcter general, es modifiquin les condicions per a
l’exercici de l’activitat autoritzada, la modificació ha de resultar proporcionada i congruent
amb l’interès general que es tracti de protegir. En aquest supòsit, el titular autoritzat ha
d’adaptar l’activitat a les noves condicions d’acord amb les clàusules transitòries que
l’esmentada disposició i altra normativa prevegin.
Sisè. La finalitat de la resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, és limitar l’exercici de les
activitats que suposin un major risc per la salut pública, no obstant, no tot el contingut de les
activitats que es realitzen en els establiments d’oci nocturn suspesos és susceptible de
generar aquest risc. Concretament, la part de l’activitat de servei de bar no és susceptible
d’implicar un major risc per la salut si es realitza respectant els criteris i condicions fixats, en
general, pels establiments de restauració en la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre,
així com al Pla d’acció del sector restauració aprovat pel Comitè Tècnic del PROCICAT el 22
de juliol de 2020.
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No hem d’oblidar, a més, que l’actuació dels poders públics ha d’estar presidida pel
respecte als principis d’igualtat, proporcionalitat i intervenció mínima, de forma que sempre
que sigui possible arribar a un objectiu d’interès general de forma menys lesiva i costosa pels
interessos i drets particulars, haurà d’optar-se per aquesta, en detriment d’aquella que pugui
suposar una major afecció a tals interessos individuals (art. 4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre
de Règim Jurídic del Secor Públic).
En us de les atribucions que ostento com Alcaldessa segons l’article 21.1 lletra q) de la Llei
7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local – atorgament de les llicències,
excepte que les lleis sectorials les atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern
LocalRESOLC:
Primer. Avocar específicament per les circumstàncies d’aquest cas, la delegació efectuada
en favor de la Junta de Govern Local segons el Decret de l’Alcaldia 2019/912 de data 19 de
desembre de 2019, de l’atorgament de permisos, autoritzacions o llicències a tercers.
Segon. Autoritzar de manera provisional i extraordinària als establiments en els que es
desenvolupen activitats de discoteca i bar musical l’obertura al públic d’aquella part de la
seva activitat de contingut purament de restauració, entenent com a tal la venda i
subministrament de begudes i menjars, segons procedeixi conforme a la llicència ja
atorgada, amb les següents condicions:
1.

L’autorització tindrà caràcter provisional i extraordinari i la seva durada serà a partir de
les 00:00 hores del dia 24 de desembre de 2021 i fins a les 00:00h del dia 7 de gener de
2022.

2.

El funcionament de l’activitat s’ajustarà, en tot moment, a les condicions que per les
activitats d’hostaleria i restauració s’estableixin en cada moment per les Resolucions del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya seguint el Pla d’obertura
progressiva d’activitats.

Tercer. Aquesta Resolució quedarà sense efecte en el moment en que s’acordi l’aixecament
de la mesura de suspensió de l’activitat dels establiments dedicats activitats de discoteca i
bar musical.
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Quart. Publicar aquesta Resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Portal de
Transparència.
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