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DECRET D'ALCALDIA NÚM. 38 DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES AMB
LA COVID-19, RELATIU A L'ADOPCIÓ DE MESURES PREVENTIVES I A DEIXAR SENSE
EFECTE EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 11463/2020, DE 22 DE DESEMBRE
Des de l’inici de la pandèmia global provocada per la COVID-19 i així declarada per l’OMS l’11
de març de 2020, les autoritats competents han dictat, en les diverses etapes dels estats
d’alarma i durant la situació d’emergència sanitària, diverses mesures de prevenció i control per
tal de frenar la propagació de la malaltia.
Durant la segona onada epidèmica a Catalunya, caracteritzada per la transmissió comunitària
del virus, l'estratègia de lluita contra la COVID-19 pivota, d'una banda, en la adopció de
diverses mesures preventives i de control, per protegir la salut de la ciutadania i contenir la
propagació de la malaltia, a l'empara de la legislació sanitària i de protecció civil aplicable.
Amb la finalitat lluitar contra la citada malaltia, el govern de la Generalitat de Catalunya ha anat
dictant diverses resolucions relatives a mesures en matèria de salut pública, la última de la
qual, derivada de l’empitjorament generalitzat de la situació epidemiològica en Catalunya
durant el període nadalenc, va ser la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, 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, publicada al DOGC núm. 8309,
de 5 de gener de 2021 i en vigor des del dia 7 següent fins a les 00:00 hores del dia 18 de
gener de 2021, sens perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que s’hi
contenen.
ATÈS que per Decret d’Alcaldia núm. 11463/2020, de 22 de novembre es van adoptar diverses
mesures preventives en compliment de la Resolució SLT/3554/2020, de 19 de desembre i de
les Resolucions anteriors vigents i aplicables, incloent les seves possibles pròrrogues.
VIST l’informe emès per l’Assessoria Jurídica el 5 de gener de 2021, de caràcter favorable.
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,
PRIMER.- ADOPTAR, amb efectes del dia 7 de gener de 2021 i durant el termini de vigència de
la Resolució SLT//1/2021, de 4 de gener i de les Resolucions anteriors vigents i aplicables,
incloent les seves possibles pròrrogues, les mesures preventives següents:
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1. Horari general d’obertura al públic de les activitats permeses: en el que aquí interessa,
s’estableixen diferents franges:
 Entre les 06:00 hores i les 21:00 hores: general.
 Entre les 06:00 hores i les 22:00 hores: activitats culturals.
2. Activitats culturals d’arts escèniques i musicals amb programació artística estable, com
ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l’aire lliure (centres
culturals, Teatre Joventut, Escola Municipal de Música-Centre de les Arts, L’Auditori
Barradas, el Centre d’Art Tecla Sala, la Fundació Arranz Bravo, l’equipament d’Innovació
Social Torre Barrina i similars): ES MANTÉ la seva obertura amb les condicions següents,
però limitades a les activitats de la programació ordinària, suspenent-se las extraordinàries
(gales, cerimònies d’entrega de premis, festivals, etc.):
 Horari d’obertura al públic entre les 06:00 fins les 22:00 hores.
 Limitació d’aforament del 50% de l’autoritzat i un nombre màxim de 500 persones per
sala i sessió o actuació amb assistents asseguts, o de 1.000 persones per sala i sessió
o actuació quan es compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire
reforçades indicades a l’annex 1 de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener i es
garanteixin les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2 de la citada
Resolució, totes assegudes i amb assignació prèvia de seients i registre previ.
 Garantia d’una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres
sistemes de ventilació.
3. Instal·lacions i equipaments esportius municipals: ES MANTÉ l’ajornament de totes les
competicions esportives previstes per ser realitzades a L’Hospitalet de Llobregat durant el
període de vigència d’aquest Decret, a excepció de les competicions oficials d’àmbit estatal,
internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.
A) Espais tancats: SE SUSPÈN la seva obertura al públic.
B) Espais a l’aire lliure: ES MANTÉ la seva obertura al públic, sempre que estiguin
supervisats i es compleixin les condicions següents:
 Fins el 50% de l’aforament autoritzat, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions
esportives com el públic assistent.
 Control d’accés.
 Vestidors tancats.
 Activitats en grup sempre que no concentrin més de sis persones, inclosa la persona
professora o monitora si escau.
 Compliment de les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del
Pla d’actuació del PROCICAT.
No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment
esportiu, tant de titularitat pública com a privada, així com a les instal·lacions i equipaments
esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.
4. Activitats de restauració als locals i establiments de les instal·lacions i equipaments
municipals: ES MANTÉ LA SEVA OBERTURA condicionada al compliment de les
condicions següents:
 Horari d’obertura al públic: el servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les
9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a
l’establiment fora d’aquestes franges horàries.
 El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.
 En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància
mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o
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agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant
ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos
metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules,
llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”, entesa com a grup de persones
que conviuen sota el mateix sosté, podent incloure també persones cuidadores i/o de
suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l’aïllament social.
S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per
a persones que pertanyin a la “bombolla de convivència”. El tipus i mida de taula ha de
permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat
pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

5. Arxius, biblioteques, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i
arts visuals municipals: ES MANTÉ EL SEU LÍMIT D’AFORAMENT al 50%, sense que en
cap cas es puguin organitzar en aquests espais altres activitats culturals amb assistència de
públic. El seu horari d’obertura al públic seguirà sent, com a màxim, entre les 06.00 hores i
les 21.00 hores.
6. Parcs i jardins de titularitat pública i àrees de joc infantils: ES MANTÉ L’HORA DE
TANCAMENT a les 20:00 hores, podent obrir des de les 06:00 hores i seguint sempre les
pautes d’ús i manteniment aprovades pel PROCITAT per a aquests espais.
7. Equipaments cívics: ES MANTÉ LA SUSPENSIÓ d’activitats cíviques i comunitàries
grupals de caràcter presencial realitzades en qualsevol equipament municipal, ja sigui
directament o mitjançant cessió a tercers (centres o casals cívics o culturals, casals de gent
gran, hotels d’entitats i similars), llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que això
impliqui la presència dels participants. Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i
activitats d'intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, lleure educatiu i
d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com
aquelles altres activitats d'intervenció social i personals permeses en la Resolució
SLT/1/2021, de 4 de gener, com a menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.
8. Congressos, convencions, fires comercials i festes majors: ES MANTÉ LA SEVA
SUSPENSIÓ.
9. Mercats ambulants dels divendres a Bellvitge i “Los Pajaritos” dels diumenges a La
Florida: ES MANTÉ LA LIMITACIÓ DE LA CAPACITAT DEL SEU AFORAMENT MÀXIM al
30% de la capacitat d’aforament del recinte, condicionada al compliment de les mesures
previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del
PROCICAT. Si les seves característiques no permeten aquesta adaptació, no es podrà dur
a terme aquesta activitat.
10.Celebració de matrimonis civils: ES MANTÉ LA LIMITACIÓ DE LA CAPACITAT DEL SEU
AFORAMENT MÀXIM al 30% i fins a un nombre màxim de 500 persones, permetent-se
l’augment d’aquest nombre màxim fins a 1.000 persones quan es desenvolupi aquesta
activitat de forma estàtica, a l’aire lliure o en espais físics tancats, i sempre es compleixin les
condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1 i de la Resolució
SLT/1/2021, de 4 de gener i es garanteixin les mesures de control d’aglomeracions
indicades a l’annex 2 de la citada Resolució. Tot això condicionat al compliment de les
mesures establertes en el corresponent Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla
d’actuació del PROCICAT i amb respecte a les limitacions de mobilitat nocturna establertes
a l’apartat 5 de la citada Resolució.
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SEGON.- RATIFICAR les mesures preventives recollides a la resolució anterior que hagin estat
ordenades verbalment i portades a terme des del 21 de desembre de 2020 fins la data del
present Decret.
TERCER.- DEIXAR SENSE EFECTE, des del 7 de gener de 2021 el Decret d’Alcaldia núm.
11463/2020, de 22 de novembre.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern, regidories
presidències de Districte, resta de regidories municipals, òrgans directius, caps de serveis
municipals i coordinadors de Districtes.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals, S.A.
.

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).
 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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