
Acta de la primera Reunió de la Mesa de Treball  de Sant Adrià Nord de la Comissió de Comerç 
Municipal. 

Lloc: Sala Besòs del Centre Cultural i Juvenil Polidor
Data: 23 de gener de 2012
Hora: de les 20,45 a les 22,10 h 
Assistents:  Pedro Rivero,  Regidor de Serveis Centrals,  Llicències i  Disciplina Urbanística,  Filo  Cañete, 
Regidora Delegada de Recursos Humans, de Promoció Econòmica i del Barri de Sant Adrià Nord.
Cos tècnic: Maria Merino i Sònia Cazo, Servei de Participació Ciutadana. Enric Juan del Castaño, Cap del  
Servei de Llicències i Activitats. Sonia Paredes, tècnica de Secció de Suport Empresarial 

Per les entitats i altres veïns assistents:

• Manuel  Borràs  Blanco,  veí  de  l’Av.  De 
Catalunya

• Antonio  Viudez,  Julià  Lava  Associació  de 
Veïns de Sant Adrià Nord

• Pere  Casellas,  ACICASA  (Associació  de 
comerciants del Casc Antic de Sant Adrià)

• Pere  García,  ACSAC  (Associació  de 
Comerciants Sant Adrià Centre) 

• Mª  Àngels  Gou  i  Joan  Ramon  Torrella, 
comerciants forners. 

• Marc Alloza Quesada, veí de Sant Adrià Nord
• Isaac García, representant de FACOSA
• Lingmin Xia, Bar boca-tapa
• Bar 2008, Chuanwei Xu
• Bar Vázquez, Lifenye
• Bocamix, Marisol Camuña
• Catlonya Doner Kebab, Av Catalunya 64
• Comerç de l'Av. Catalunya, 66

• Tast i vins, Rafael Vicente
• Alimentación Rashed Minhaz
• Bar restaurante, Muhammad Safir
• Bar La Rosa, Mei Bin Lin
• Bar Cafesito, Víctor Fernández

Omissions:

A les reunions, les persones presents anoten en el 
full  que  es  passa  per  fer  l'acta,  el  seu  nom  i 
l'associació que representen. Si no representen cap 
associació,  anoten  la  seva  qualitat.  L'omissió  de 
qualsevol dada en aquesta acta pot ser degut a la 
manca d’anotacions en el full esmentat.
Cas d'haver qualsevol omissió o error, ens  ho podeu 
comunicar  i  farem l'oportuna anotació  a  la  propera 
acta. 

Moltes gràcies. 

El Sr. Pedro Rivero aten als presents i els hi agraeix l'assistència. Inicia la sessió explicant que en aquesta  
mesa  es  volen  conciliar  els  interessos  i  drets  de  veïns,  comerciants,  joves  i  hostalers  per  tal  que 
l'Ajuntament pugui legislar de manera que es pugui arribar al màxim consens possible. Aquesta experiència  
es traslladarà a la resta de barris. 
A la reunió del dia 19 de desembre es va iniciar una dinàmica molt positiva. L'objectiu d'aquesta reunió és  
explicar la normativa municipal per a que es tingui una visió general sobre el tema que tractem. També la  
intenció és desmentir rumors que sobre aquest assumpte afecten a col·lectius de comerciants. A la següent  
reunió s'obrirà un torn de propostes per a que cada un pugui intervenir des del seu posicionament.
Dona la paraula al Sr. Enric Juan, cap del Servei de Llicències per a que expliqui el procés d'obtenció d'una  
llicència.

Intervenció  del  Sr.  Enric  Juan,  qui  explicarà  la  normativa  municipal  de  llicències  i  horaris  d'activitats  
recreatives i de comerç, pel coneixement dels presents:

Inicialment existia una normativa, de l'any 1998 que estipulava les llicències i els permisos ambientals i de 
comunicació, així com una ordenança de de l'any 2001 modificada a l'any 2007. Havent-se derogada la 
citada Llei per una nova Llei l'any 2009. 
Segons  aquesta  primera  llei,  la  del  any  98,  per  als  bars,  l'Ajuntament  tenia  dos  mesos  més  per  a  
l'atorgament  de la  llicència.  Si  en aquest  període l'Ajuntament  no es pronunciava,  la  llicència  quedava 
atorgada per silenci administratiu positiu.
Els comerços anaven per la via de la comunicació prèvia. Es requerien menys documents que per als bars, i 
un cop presentada, l'Ajuntament tenia també un mes per expressar-se i si no ho feia, la llicència quedava  
atorgada també per silenci positiu. 
En ambdós casos, no es podia obrir el negoci abans del transcurs dels esmentats terminis.
Al 2006 hi ha una directiva de la Unió Europea que posa pocs impediments a l'apertura de comerços i  
estableix un règim de  comunicació prèvia. El que sí que guarda l'Ajuntament és la potestat de control,  
inspecció i sanció. Aquesta Directiva Europea s'incorpora a l'ordenament Espanyol al 2009.



Actualment  regulen  els  establiments  de  restauració  i  recreatius  la  Llei  11/2009,  d'espectacles 
complementada per la Llei 20/2009 que regula els locals de restauració i activitats recreatives. 

Aquestes lleis estableixen el règim de comunicació prèvia. El propietari pot obrir el seu negoci, complint una 
serie de requisits, però una vegada entregada la documentació pot obrir immediatament, sempre sota la 
responsabilitat del propietari i  del tècnic que signa el projecte. L'Ajuntament pot inspeccionar, controlar i 
proposar les mesures si existeixen deficiències. 

Respecte als horaris:

Per a restauració: La normativa preveu que es pugui obrir fins les 2,30 h. El municipi pot restringir l'horari 
màxim dos hores,  per causes motivades,  com les pertorbacions als veïns,  seguretat  ciutadana etc.  En 
aquest cas l'horari màxim per tancar serien les 00,30 h.

Per activitats recreatives, d'aforament de menys de 150 persones, preval el règim de comunicació prèvia. A 
més s'ha d'incorporar a l'expedient un estudi acústic conforme l'activitat no és molesta pels veïns. També ha  
de tenir visible un cartell que facilita el Departament de Jocs i Espectacles de la Generalitat amb el seu 
horari i aforament. L'horari també és de les 12 h fins a les 2,30 h i la reducció pot ser fins dos hores. 

La diferència entre un bar i un bar musical és que al primer només se li demana una justificació de que  
l'activitat està dintre dels límits acústics establerts, això ho justifica un tècnic. En el segon cas, és necessari  
un estudi acústic, més complert. Puntualitza que si hi ha denúncia de veïns i aquests es neguen a obri el  
domicili per a fer l'estudi sonomètric, la denúncia s'arxiva sense més tràmits. 

Per activitats recreatives d'aforament de més de 150 persones el règim és el de Llicències. S'ha de tenir un  
control automàtic de l'aforament i seguretat privada. L'horari també és de 12 h fins les 2,30 h, i la reducció  
també és de 2 h.

Per  a  comerços,  subjectes  a  comunicació  prèvia,  es  pot  obrir  el  local  immediatament  reservant-se 
l'Ajuntament  la potestat d'inspecció. L'horari ordinari d'apertura és a les 7 h i tancament a les 22 h. amb un 
màxim de 12 h obert al dia, excepte els 6-8 dies festius que la Generalitat pot autoritzar amb caràcter  
general. 

L'horari de les terrasses: Diumenge a dijous, d'octubre a abril, fins a les 22 h.
Diumenge a dijous, maig, juny i  setembre, fins les 00 h.
Diumenge a dijous, juliol i agost, fins les 00,30h.
Divendres, dissabtes i vigílies de festiu, d'octubre a abril, fins les 23 h.
Divendres, dissabtes i vigílies de festiu, maig, juny i  a setembre, fins les  
00,30 h
Divendres, dissabtes i vigílies de festiu, juliol i agost, fins les 1 h.

Torn de preguntes:

El representant de l'AAVV de Sant Adrià Nord, pregunta per la possibilitat de reduir l'horari dels establiments.

El Sr. Pedro Rivero comenta que el més sensat és conciliar el dret de negoci i del descans dels veïns. No és  
de justícia fer una normativa general per reduir l'horari a tots els establiments, sinó només per aquells que  
molestin. 

El mateix representant pregunta si és cert que durant les vigilies de festius es pugui ampliar l'horari 30 
minuts més.

El Sr. Enric Juan contesta que sí, o sigui, que l'horari seria màxim fins a les 3 h. per algunes excepcions que  
preveu la llei (Carnestoltes, Setmana Santa, Festes Majors...)

Pregunta també sobre el consum de begudes alcohòliques al carrer. 

Se li respon que està prohibit. 

Insisteix en que a vegades la policia no fa les comprovacions dels sorolls i els veïns han de fer de vigilants.  
Es demanen més agents per fer la vigilància de les terrasses.

El Sr. Enric insisteix que el dret espanyol es molt garantista i requereix el principi de la prova. Les sancions o  



suspensió de llicències no és conseqüència  de les manifestacions veïnals.  Aquestes actuacions es fan 
sempre, fins i tot d'ofici. Només es pot actuar quan es tenen suficients arguments i així s'ha fet, com per  
exemple al carrer Joan XXIII amb l'antena de telefonia. 

Pedro Rivero intervé. Alló important és que amb la normativa tenim una eina nova per poder restringir els  
horaris si és precís, i aquesta és una potestat de l'Ajuntament. No obstant, s'ha d'argumentar suficientment i  
considera que seria bo que no fos a nivell general. 
Afegeix que, creu que no s'equivoca de molt, si les sancions aquests any han arribat a més de 60.000 € 
totals. A Sant Adrià s'han legalitzat totes les terrasses i a l'estiu pot haver més de 270. Si es tenen tres  
patrulles no es poden controlar totes.  Si els veïns truquen, la policia acudeix i aixeca un acte i l'establiment  
pot acumular sancions que pot donar lloc a la suspensió de la llicència o a arguments per reduir l'horari.

Un representat veïnal pregunta quin és el procediment per tal de reduir l'horari o tancar un establiment.

Enric  Juan contesta que allò convenient  seria  que hi  hagués un primer pas,  el  veïnal  (amb denúncies 
reiterades) un altre el policial (pel seguiment i actes) i un altre, si s'escau, el d'alteració de l'ordre públic. En  
aquests casos motivats, la llei faculta a l'Ajuntament per a que, per decret de l'alcalde o persona en qui  
delegui, es pugui fer una restricció d'horari. Igualment s'ha de comunicar aquesta circumstància a la Direcció 
General del Joc i de l'Espectacle de la Generalitat de Catalunya. 

Una comerciant pregunta si aquesta restricció d'horari és permanent?

Es pot aixecar la restricció.

Un veí pregunta. Si un veí es queixa per sorolls, pot ser normal que no vulgui deixar entrar al tècnic per a fer  
la medició a una hora que és propicia per l'establiment però no pel veí. Que passa llavors?

Per a fer les medicions hi ha dos vies: La primera, és que vagi el servei  tècnic municipal,  recreant les 
condicions de soroll del local. La segona, és que s'aporti un estudi de sonometria extern, que ho ha de fer  
una empresa ambiental homologada, en les mateixes condicions que ho faria l'administració. En aquest cas 
el inginier municipal pot fer les mesures que cregui convenient. 

El propietari d'un bar pregunta, per què no es permeten a Sant Adrià les terrasses fixes? Considera que  
d'aquesta manera pot ser es molesta menys als veïns. 

La Sra. Filo contesta. S'ha plantejat aquesta possibilitat en algunes zones de Sant Adrià, com podria ser l'Av.  
Catalunya.  Hi  ha  queixes  dels  veïns  i  això  ens  reté,  però  la  idea  és  que  es  puguin  conciliar  aquests  
interessos si és el cas. 

El Sr. Pere Garcia, d'ACSAC, opina que és l'oci i no el comerç l'atractiu de Sant Adrià i que aquest s'ha de  
conservar per a conservar el comerç. El problema pot ser és que hi hagi dos terrasses tapant un comerç i  
aquest es queixi que les terrasses impedeixin el trànsit a la botiga. Si es posen les terrasses en mig de l'Av.  
Catalunya hi ha un problema de mobilitat i també de neteja. Tot s'ha de parlar. 
Fa referència als 60.000 € de sancions dels que ha parlat Pedro Rivero. No es podien fer servir per pagar un  
parell de sous per a persones que facin de vigilants?

Pedro Rivero contesta que, un comerç pot ser assumeixi les multes, però no un tancament. No podem estar 
posant multes i sancions eternament. 

El Sr. Garcia proposa incrementar l'import de les sancions.

El Sr. Rivero no ho considera convenient. Pot ser un establiment només te una sanció, puntualment, i si 
l'import és molt elevat pot ser l'estem abocant al tancament. S'ha d'establir un criteri de proporcionalitat entre 
la infracció i la sanció. 

La Sra. Filo insta als presents a la següent reunió, el dia 13 de febrer, a les 20,30 h en el mateix lloc, atès 
que s'està entrant en una dinàmica de formular propostes i aquest seria l'objecte de la propera sessió.

I sense més, es dona per acabada aquesta sessió de la mesa a les 22,10 h.

Servei de Participació Ciutadana

Sant Adrià de Besòs, 23 de gener de 2012


