GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’INTERIOR
Hble. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez
Conseller d'Interior
Carrer de la Diputació, 355
08009 Barcelona

Assumpte: Sol·licitud d’autorització de compatibilitat temporal de l’activitat
de bar i/o sala de concerts a les activitats recreatives musicals suspeses com
a conseqüència de les mesures especials adoptades durant la pandèmia de la
COVID-19.

RAMON SOLSONA I VILA, major d’edat, amb DNI núm. 78.148.691-G, actuant en
nom i representació, en qualitat de Secretari General de la FEDERACIÓ
PROVINCIAL D’HOSTALERIA DE LLEIDA, amb CIF núm. G-25027608, i domicili
social i a efectes de notificacions, a l’Av. del Segre, núm. 7, Altell P de Lleida, email: federacio@hostaler.org, compareix i EXPOSA:
PRIMER.- L’organització empresarial a la qual represento es troba inscrita a la
Secció de Relacions Individuals del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, Delegació Territorial a Lleida. D’acord amb els seus estatuts té un
àmbit territorial que comprèn tota la província de Lleida i un àmbit funcional de totes
les associacions empresarials dedicades a l’activitat de l’hostaleria, l’oci nocturn i
l’allotjament turístic.

Entre les associacions federades es troba l'ASSOCIACIÓ

D'EMPRESARIS D'HOSTALATGE I RESTAURACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE
LLEIDA, que té com a afiliats, entre d’altres, a empresaris titulars de llicències
d’activitat de bar musical, discoteca, sala de ball, sala de festa amb espectacles,
cafès teatre, cafès concert i similars.
SEGON.- Com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de
14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, des del 14/03/2020 es va suspendre l’obertura al
públic de les activitats recreatives musicals com bars musicals, discoteques, sales
de ball, sales de festes amb espectacle, cafès teatre i cafès concert.
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TERCER.- Un cop iniciada a Catalunya “l’etapa de represa”, el 22/06/2020 va
entrar en vigor a tot el territori de Catalunya la Resolució SLT/1457/2020, de 21 de
juny, per la qual es regulen les activitats dels locals de discoteca i establiments
d'oci nocturn per prevenir el risc de transmissió de la infecció per SARS-CoV-2.
Aquesta resolució va establir fortes limitacions a l’activitat de discoteca i
establiments d’oci nocturn, nomes podent obrir al públic per al consum, tant les
terrasses a l'aire lliure com els espais tancats, i prohibint-se les zones de ball.
Pel que fa a determinats municipis de la comarca del Segrià com Lleida ciutat,
Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, mitjançant
l’apartat 8 de la RESOLUCIÓ SLT/1698/2020, de 15 de juliol, es va suspendre al
públic, des del 15/06/2020, l’obertura de locals i establiments d'oci nocturn, com ara
sales de festa i discoteques. Així mateix, amb la Resolució SLT/1747/2020, de 18
de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de la
comarca de la Noguera i a determinats municipis de la comarca del Segrià, que va
entrar en vigor el 18/07/2020, també es va suspendre l'obertura al públic de locals i
establiments d’oci nocturn.
Posteriorment la Resolució SLT/1840/2020, de 24 de juliol, per la qual s'adopten
mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de COVID-19, que va entrar en vigor el 24/07/2020, va acordar la
suspensió de l'obertura al públic de discoteques, sales de ball i sales de festes amb
espectacle a tot el territori de Catalunya.
Per últim, 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, modifica l’apartat 4 i addiciona un nou apartat 4.bis a la
Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, de la següent manera:
“4. Restriccions en activitats d'hoteleria, restauració i activitats recreatives
En els establiments d'hoteleria, restauració i terrasses, així com en els
bars i restaurants de platja, s'han d'adoptar les mesures següents:
-S'ha de garantir la distància interpersonal mínima d'1,5 metres en el
servei de barra.
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-S'ha de garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de
taules, d'1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació
d'aquestes. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin amb aquesta
finalitat han de ser d'acord amb el nombre de persones que permeti
respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.
-S'estableix un horari de tancament dels establiments a la 1:00 hores com
a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00
hores.
Aquestes mesures també s'apliquen als establiments que desenvolupin
l'activitat de restaurant musical. Pel que fa als establiments que
desenvolupin les activitats de sala de concert, de cafè teatre i de cafè
concert, s'estableix un horari de tancament del servei de bar a les 01:00
hores.”
4 bis. Activitats d'oci
Se 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.
(...)”
QUART.- Com a conseqüència de la normativa citada als aparts anteriors del
present escrit, resulten evidents els greus perjudicis econòmics que ha patit el
sector de les activitats musicals i de l’oci nocturn. D’una banda, aquests tipus
d’activitats van quedar suspeses totalment des del 14/03/2020 fins la finalització de
l’estat d’alarma. De l’altra, un cop iniciada “l’etapa de represa” a Catalunya, el
sector de l’oci nocturn també ha patit una suspensió total de la seva activitat, com a
conseqüència de les mesures especials imposades pel DEPARTAMENT DE
SALUT de la GENERALITAT, amb l’excepció d’uns pocs dies en què es va
permetre amb moltes limitacions l’exercici de les activitats recreatives musicals. La
mesura de suspensió de l’obertura al públic de les activitats de discoteca, sala de
festa, bar musical i similars, que a data d’avui encara està vigent a tot Catalunya,
ha provocat evidents conseqüències econòmiques i socials pels empresaris i
treballadors del sector.

Av. del Segre, 7 – 25007 LLEIDA
Tel. 902 24 88 58 – 973 24 88 58
Fax 973 18 40 40
federacio@hostaler.org
www.hostaler.org

CINQUÈ.-

Per tal de trobar una solució temporal a les activitats recreatives

musicals mentre duri la pandèmia de la COVID-19, des de la FEDERACIÓ
PROVINCIAL D’HOSTALERIA DE LLEIDA considerem que el DEPARTAMENT
D’INTERIOR de la GENERALITAT ha d’autoritzar la compatibilitat temporal de
l’activitat de bar i/o de sala de concerts en establiments que disposin de llicència de
bar musical, discoteca, sala de ball i similars, permetent a aquests tipus d’activitats
l’exercici de les esmentades activitats, respectant la limitació horària de tancament
que s’estableixi en cada moment (actualment fixada a les 01:00 hores).
Cal recordar que les activitats recreatives musicals de bar musical, discoteca o sala
de ball són locals que disposen de servei de bar i estan insonoritzats per poder fer
concerts en diferents formats, per la qual cosa complirien els requeriments
específics per exercir aquestes activitats.
En aquest sentit, l’article 92.2 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova
el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, diu:
“2. 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. En aquests casos, a la llicència,
autorització o comunicació prèvia de l’establiment, s’hi ha de fer constar la
denominació de l’activitat principal o de la que exigeixi majors requisits.
Així mateix, hi han de constar els altres espectacles públics i activitats
recreatives que s’hi desenvolupin. Si l’establiment té diversos espais
independents d’ús diferenciat, s’ha d’expressar l’aforament autoritzat de
cadascun d’ells i l’activitat o activitats que s’hi han de desenvolupar.
La FEDERACIÓ PROVINCIAL D’HOSTALERIA DE LLEIDA entén que l’esmentada
compatibilitat temporal de l’activitat de bar i/o de sala de concerts als titulars
d’activitats recreatives musicals de bar musical, discoteca, sala de ball i similars
mentre duri la pandèmia de la COVID-19, s’hauria d’autoritzar pel DEPARTAMENT
D’INTERIOR de la GENERALITAT amb la presentació a l’Ajuntament respectiu de
la següent documentació:
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1. Comunicació prèvia mitjançant la qual es posa en coneixement que s’iniciarà
l’activitat de bar i/o sala de concerts, amb indicació de la data d’inici i la data de
finalització d’aquesta activitat temporal.
2. Declaració responsable signada pel titular de l’establiment mitjançant la qual es
declara:
a) El compliment dels requeriments de l’activitat de bar i/o de sala de concerts, i
de la limitació de l’horari de tancament d’aquestes activitats que estigui en
vigor cada moment.
b) El compliment de la normativa local i autonòmica reguladora de l’activitat de
bar i/o de sala de concerts.
c) Obligació de no exercir durant el període temporal indicat a la comunicació
prèvia les activitats recreatives musicals suspeses per les resolucions
dictades durant la pandèmia de la covid-19.

SISÈ.- Es vol posar en relleu que a altres Comunitats Autònomes de l’Estat, com
per exemple Castellà i Lleó o en determinats municipis, com Saragossa, s’han
adoptat mesures per tal que els titulars de les activitats recreatives musicals
suspeses

per

l’Administració

com

a

conseqüència

la

COVID-19

puguin

compatibilitzar l’activitat de bar. En aquest sentit, el Consell de Govern de Castellà
i Lleó ha aprovat un Decret Llei pel qual es modifica la Llei 7/2006, de 2 d’octubre,
d’espectacles públics i activitats recreatives, per tal de permetre la compatibilitat de
l’activitat d’hostaleria i restauració als denominats “bars d’oci nocturn”.
Així mateix, l’Ajuntament de Saragossa també permetrà que els locals d’oci nocturn
obrin com a cafeteries.
Per últim, volem destacar també que a Andalusia, l’Administració autonòmica ha
contestat una consulta efectuada per l’Associació d’Empresaris d’Almeria,
responen que “els establiments especials d’hostaleria o bars musicals” poden obrir
amb les mateixes condicions que la resta d’establiments que tenen permesa la
seva obertura al públic, d’acord amb el Decret 155/2018 d’aquesta Comunitat
Autònoma perquè el seu epígraf III.2.7.c els considera com establiments
d’hostaleria especials amb música.
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Per tant, considerem que el DEPARTAMENT D’INTERIOR de la GENERALITAT ha
d’autoritzar la compatibilitat temporal de l’activitat de bar i/o de sala de concerts a
les activitats recreatives musicals, segons s’ha argumentat en el present escrit, i
com s’ha fet per part d’altres Administracions de l’Estat. Amb aquesta autorització
s’ajudaria als empresaris i treballadors d’aquest sector que està patint una greu
situació econòmica i social a conseqüència de les mesures adoptades per lluitar
contra la pandèmia de la COVID-19.
Per l’exposat,

SOL·LICITO: Que es tingui per presentat aquest escrit, per fetes les
manifestacions que s’hi contenen, i previs els tràmits oportuns, s’autoritzi
amb la presentació de la documentació indicada a l’apartat cinquè d’aquest
escrit, la compatibilitat temporal de l’activitat de bar i/o sala de concerts a les
activitats recreatives musicals de bar musical, discoteca, sala de ball i
similars suspeses com a conseqüència de les mesures especials adoptades
durant la pandèmia de la COVID-19.

Lleida, 9 de setembre de 2020.
Firmado
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Ramon Solsona i Vila
Secretari General
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