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RESOLUCIÓ RELATIVA A L'ACTUALITZACIÓ DEL PROTOCOL PER A L'ATORGAMENT DE
LLICÈNCIES DE VETLLADORS
El/La Tinent/a d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Convivència i Seguretat, en exercici de les facultats
que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta Àrea pel Decret 6387, de 3 de juliol
de 2020, en relació amb el procediment que es segueix per a l’actualització del protocol per a
l’atorgament de llicències de vetlladors.
ATÈS que la Junta de Govern Local amb data 8 de març de 2006 va aprovar el “Protocol per a
l’atorgament de llicències de vetlladors”, que venia a ser una mena d’instrucció general amb els
criteris a aplicar per totes les parts implicades en el seu atorgament inicial (llicència per un any),
en el seguiment del funcionament dels vetlladors, i respecte a la possibilitat o no d’acceptar una
nova sol·licitud per l’any següent, en funció dels incompliments realitzats.
ATÈS que mitjançant resolució núm. 7509, de 21-09-2012, es va actualitzar i ampliar el
contingut d’aquest Protocol.
VIST l’informe administratiu emès en data 05-11-2020 pel Cap de Secció de Llicències
d’ocupació de la via pública, manifestant la necessitat d’ampliar l’esmentat protocol en el sentit
incorporar, tenint en compte les possibles afectacions als ciutadans i a la mobilitat, l’adopció
d’una sèrie de criteris tècnics que facin possible l’increment de l’atorgament de llicències.
ATESA la situació d’excepcionalitat ocasionada per la COVID-19 i per tal de garantir l’interès
general del conjunt de la població i fer front a la situació d’urgència sanitària, de crisi social i
econòmica a la qual estarà sotmesa el nostre país, i per extensió la ciutat, les corporacions
locals estan obligades a establir mesures extraordinàries encaminades a pal·liar els efectes
d’aquesta crisi.
VISTOS el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals, i els articles 37 i 38 de la Ordenança de Mobilitat del municipi de
l’Hospitalet de Llobregat, aprovada definitivament en data 30 de maig de 2015 (BOPB
21/09/2015).
ATES que, d’acord amb allò previst en l’article 57 del Reglament del Patrimoni dels ens locals
de Catalunya, l’ús privatiu que no comporta la modificació o transformació del domini públic, tal
com constitueix l’ocupació de la via pública per a l’ instal·lació de vetlladors, resta subjecte a
l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal.
ATES que, segons preveu l’article 60 del mateix Reglament, l’atorgament de les llicencies
d’ocupació correspon a l’alcalde/la alcaldessa. I que l’article 124.4.g) de la Llei 7/1985,
estableix que es competència de l’alcalde dictar instruccions o protocols i que aquesta
competència, d’acord amb l’article 124.5 de l’esmentada llei, es delegable.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic de l’Àrea de Convivència i Seguretat.
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El Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, en exercici de les facultats que li han
estat delegades per l’Alcaldia al Decret 6389, de 3 de juliol de 2020, publicat en el BOPB de 13
de juliol de 2020.
RESOL:
PRIMER.- ACTUALITZAR el contingut del Protocol per a l’atorgament de llicències de
vetlladors, incorporant, tenint en compte les possibles afectacions als ciutadans i a la mobilitat,
l’adopció dels criteris tècnics següents:
-

-

-

Permetre espai de vetlladors més enllà de la façana del propi establiment quan no hi
hagi perjudicis a tercers.
Flexibilitzar la possibilitat de concedir espai de terrasses havent de creuar el carrer
quan hi hagi un carril de circulació, existeixi un pas segur proper a la porta de
l’establiment i es comprometi el titular a fer-lo servir en qualsevol desplaçament a la
terrassa.
Autoritzar els canvis de modalitat dels vetlladors durant tot l'any.
Pel que fa a l’aforament, atès que des que va començar la pandèmia i fins ara no s’ha
permès fer un ús total de l’aforament interior dels establiments per tal d’evitar la
propagació de la COVID-19, aquest criteri s’hauria d’interpretar en el sentit de tenir en
compte solament l’aforament exterior com a total mentre estiguin en vigor restriccions
en l’aforament interior.
Eliminar la necessitat d’instal·lar una tarima en els casos de carrers de plataforma
única, atès que aquella s’exigeix per tal de convertir una zona de calçada en vorera
cosa que no és necessària en aquests tipus de carrer. Així mateix, també es podria
eliminar l’exigència de tarima en els casos de “voreres tàctiques”, on es reserva una
zona de calçada per a ús de vianants.

SEGON.- L’adopció d’aquest criteris s’efectuarà de forma excepcional i temporal fins que la
pandèmia originada per la COVI-19 es superi i sigui possible un retorn a la normalitat anterior a
la seva existència.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la Direcció de Serveis de Convivència i
Seguretat, al Cap de Serveis de Mobilitat i Via Pública i al Cap de Secció de llicències
d’ocupació de la via pública, per al seu coneixement i als efectes adients.

El que li comunico per al seu coneixement i efectes escaients.
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Signat digitalment per:
El tinent d'alcaldia de l'Àrea
de Convivència i Seguretat
José Castro Borrallo
16-11-2020 10:08
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