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DECRET D’ALCALDIA NÚM. 37 DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES AMB
LA COVID-19, RELATIU A LA SIMPLIFICACIÓ DEL TRÀMIT PER A INCORPORAR
L’ACTIVITAT DE "CAFÉ CONCERT" ALS TÍTOLS HABILITANTS DE DETERMINADES
ACTIVITATS RECREATIVES, MOTIVAT PER LA SITUACIÓ SANITÀRIA DERIVADA DE LA
COVID-19 I LES LIMITACIONS EN LES ACTIVITATS RECREATIVES QUE COMPORTA.
VISTA la situació d’emergència generada per l’evolució de la COVID-19 que ha provocat la
declaració de pandèmia global per l’OMS l’11 de març de 2020 i l’estat d’alarma per Reial
decret 463/2020, de 14 de març, el qual va finalitzar a les 00:00 hores del 21 de juny de 2020
en aplicació de l’article 2 del Reial decret 555/2020, de 5 de juny.
VIST que aquesta situació es perllonga amb la declaració d’un nou estat d’alarma pel Reial
Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per a contenir la
propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, el qual ha estat prorrogat fins les 00:00 del
9 de maig del 2021 pel Reial Decret 956/2020, de 3 de novembre.
ATÈS que aquest context d'excepcionalitat derivat de la crisi sanitària encara no s’ha superat,
la qual es mantindrà fins que el Govern de l’Estat no declari formalment la seva finalització, de
conformitat amb l’article 2.3 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny.
VISTA la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures
extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades
en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19, modificada per la Resolució
SLT/2782/2020, de 19 d’agost, suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments que
desenvolupin les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar
musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial
i establiments públics amb reservats annexos, així com de les activitats musicals amb pistes de
ball o espais habilitats fora dels establiments enunciats anteriorment.
VISTA la Resolució SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, prorroga i modifica les mesures especials en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/3268/2020, de 12 de desembre, i en ella
s’indica, que pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la
comunicació prèvia com a restaurants musicals o com a cafès teatre i cafès concert, els és
d'aplicació el que s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració a l'apartat 13.
És a dir, poden desenvolupar l’activitat de Café Concert, entre d’altres, amb les limitacions
recollides a la pròpia resolució per a l‘hostaleria pel que fa a l’aforament, distància i horari de
funcionament.
VIST l’Annex 1 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s'aprova el Reglament
d'espectacles públics i activitats recreatives, al catàleg d’espectacles públics i activitats
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recreatives, s’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. Al seu punt a.10) defineix cafè teatre i cafè concert com: “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.”
VIST que 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.
VIST que 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.
VISTA la resolució SLT/3354/2020, de 19 de desembre, que habilita als ajuntaments, en l’àmbit
de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures
establertes en aquesta Resolució i 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
ATÈS que 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.
ATÈS que la Disposició Transitòria primera del Decret 112/2010 estableix que els establiments
oberts al públic que disposin de llicència per a les activitats de bar musical, discoteca, sala de
ball i sala de festes amb espectacle no requereixen de la sol·licitud i l'adaptació de la llicència
en el cas que vulguin realitzar actuacions en directe d'acord amb el que estableix l'annex I, si
bé ho han de comunicar a l'ajuntament corresponent per tal que aquesta activitat
complementària consti a la llicència, i en el Registre d'establiments oberts al públic i de
persones organitzadores.
VIST l’informe tècnic jurídic conjunt emès per la Directora de Serveis d’Espai públic, urbanisme
i Sostenibilitat i el tècnic assessor jurídic, de caràcter favorable i on es proposa l’adopció de
l’acord que es tramita.
VIST l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim local,
pel qual s’atorga a l’Alcaldia la competència per adoptar les mesures necessàries i adequades
en casos d’extraordinària i urgent necessitat, la qual resulta no delegable per aplicació de
l’apartat 4 del citat precepte.
L’Alcaldia – Presidència, en exercici de la citada competència,
RESOL,
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PRIMER.- ACORDAR que, de forma provisional i extraordinària, els titulars dels establiments
en els que es desenvolupen activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle
i bar musical, puguin modificar el seu títol habilitant i incorporar l’activitat de “Café Concert “
amb les següents condicions:
1. Presentar la comunicació d’adhesió a la present Resolució d’acord amb el formulari
establert per l’Ajuntament acompanyada dels plànols corresponents on s’indiquin la
ubicació d'escenari, de camerinos per als i a les artistes actuants i de cadires i taules per al
públic espectador, d’acord amb la definició de l’activitat de cafè concert.
2. L’autorització tindrà caràcter provisional i com a màxim una durada d’un any des de la data
de la presentació de la comunicació citada en l’apartat anterior. Període durant el qual el
titular de l’establiment podrà adequar-lo a l’ordenament sectorial i sol·licitar l’autorització
per desenvolupar l’activitat de cafè concert de forma permanent i seguint el procediment
establert.
3. El funcionament de l’activitat s’ajustarà a les mesures sanitàries i de distància interpersonal
establertes amb caràcter general en relació a la crisis sanitària per la COVID-19, a totes les
condicions de funcionament i mesures específiques establertes pels establiments de
hostaleria i restauració així com al pla d’acció del sector restauració o les seves
modificacions.
4. Aquesta mesura 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, sala
de ball, sala de festes amb espectacle o bar musical.
SEGON.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima difusió
mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc, en
aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim
local.
QUART.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern, regidories
presidències de Districte, resta de regidories municipals, Gabinet d’Alcaldia, òrgans directius,
caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.
.

Contra aquest acte de tràmit qualificat, de conformitat amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà
interposar, de manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes, comptat de l’endemà a la seva notificació. El termini màxim per a la resolució
d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que
s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de sis
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat per silenci
administratiu, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona (arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa).
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 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de
l’endemà a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.
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