
Acta Reunió Informativa de la Mesa de Treball de Besòs de la Comissió de Comerç Municipal de Sant 
Adrià de Besòs 

Lloc: Sala de Reunions del Centre Cultural Besòs
Data: 8 de novembre de 2012
Hora: de les 20,15 a les 21,40 h 
Assistents: Per l’Ajuntament: Isabel Marcuello, Regidora Delegada de Participació Ciutadana. Jose Luís 
Martínez Cardoso, Regidor del Barri de Besòs.
Cos tècnic: Sònia Cazo i Dolors Palet del Servei de Participació Ciutadana. Enric Juan del Castaño, Cap del 
Servei de Llicències i Activitats, Elena Freile, tècnica del Servei de Promoció econòmica. 

Per les entitats i altres veïns assistents:

 Juan Li Bar Wen Jing
 Ines Garcia Garcia, Merceria Ines
 Francisca de las Heras, Recambios
 Joaquin Queralt Tomás, AAVV. Besòs
 Eduardo Araujo. AAVV Besòs
 José Paredes, Vicepresident Consell
 Berta Martinez, Xarcuteria Ca la Berta
 Abdul Jabbarraja, D. Alimentación
 Maria Jesus Olarte Muñoz
 Antonio Galisteo, Bar Jerez de los Caballeros
 Josefa Seivane, Lecheria Pepe
 Isabel Ruiz, Bodega Jorge
 Pedro L., Carniceria Medu

Omissions:

A les reunions, les persones presents anoten en el 
full que es passa per fer l'acta, el seu nom i la seva 
representació.  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. Martínez aten als presents i els hi dona la benvinguda. Inicia la sessió explicant que en aquesta 
legislatura s’ha volgut incidir molt en la creació d’espais participatius, de diàleg, de propostes i d’acords 
conjunts. En aquest punt dona la paraula a la tècnica del Servei de Participació que és el Servei des d'on 
neix aquesta iniciativa.

En primer lloc s'excusen als Regidors Pedro Rivero i la Sra. Filo Cañete, convocats a aquesta sessió però 
que no han pogut assistir per motius d'agenda.

S'explica  que  al  setembre  de  l'any  2012  es  va  aprovar  una  moció  per  part  de  tots  els  grups  polítics  
municipals, a excepció de PXC en la que s’obria la via per a començar a treballar en aquests espais de 
diàleg. És un mandat i una aposta de l’equip de govern que es posi en marxa aquests espais. La futura 
Comissió Ciutadana de Treball de les Ordenances municipals que regulen els comerços i els locals d’oci de 
Sant Adrià és un òrgan que ha d'aglutinar tots els interessos, en aquest camp, de tots els barris de Sant  
Adrià.  En  aquesta  mesa  comencem a  treballar  amb el  territori  que  correspon al  barri  del  Besòs amb 
l'objectiu de tenir coneixement de les ordenances i legislació aplicable a  aquest sector, fer propostes de 
millora  amb  la  intenció  que  es  puguin  conciliar  els  interessos  de  tots,  amb  la  finalitat  d’adaptar  les 
ordenances en el cas que sigui possible. Anteriorment  ja ha estat una experiència iniciada al Barri de Sant 
Adrià Nord..

Aquesta mesa de Besòs es va anunciar a l'últim plenari del Pre-Consell. Aquesta no és una mesa del Pre-
Consell malgrat que com en aquest barri disposem d'aquest òrgan d'informació i consulta, es va aprofitar per 
anunciar el seu inici. La mesa aglutinarà a les figures més representatives de cada un dels sectors implicats  
i  l'Ajuntament. En formaran part els Regidors de Participació Ciutadana, el Regidor de Barri,  el Regidor 
delegat  de  Llicències  i  disciplina  urbanística.,  la  Regidora  de  Promoció  Econòmica,  els  tècnics  de 
Participació Ciutadana, Llicències i Promoció Econòmica, l'Associació de Veïns del Barri, l'Associació de 
Comerciants, representants de comerços i bars no associats, i com a figures representants del Pre-Consell  
del Barri el seu vicepresident i la comissionada del mateix. 
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Es dona la paraula al Sr. Regidor del Barri. Aquest presenta al Sr. Enric Juan del Castaño, Cap del Servei de  
Llicències que ens donarà una explicació de la legislació que regula el sector comercial i d'oci al territori 

En primer lloc ens situa en antecedents i ens comenta que s'ha de tenir en compte que a l'actualitat hi ha un  
conflicte entre la legislació Espanyola, regulada en la llei 20/2012 de 13 de juliol i  la llei que regula els 
horaris comercials a Catalunya (Llei 8/2004). 

La principal confrontació és per l'establiment dels horaris comercials. La llei Espanyola és més flexible en 
quant a llibertat d'horaris, cosa que xoca amb la Llei Catalana que és més restrictiva i vol afavorir el petit 
comerç. El tècnic és del parer que l'Ajuntament ha de respectar la Llei Catalana i que és aquesta la que 
s'està aplicant com a criteri general.

A continuació fa un detall de les diferents legislacions i horaris de cada un dels sectors, tenint en compte els 
usos comercials, metres de l'establiment i aforaments dels locals. (S'adjunta un quadre annex de resum).

Un aspecte que li  sembla important  remarcar és que la Llei  8/2004 estableix que per raons objectives  
d'ordre públic (actes policials, queixes reiterades de veïns, sancions...) un establiment que s'ha acollit  al 
règim d'excepcions per tal d'obrir en horari nocturn, pot ser  obligat a tancar. Comenta que ja a Sant Adrià  
algun establiment d'oci ha estat limitat en el seu horari per aquestes causes.

Hi ha una sèrie de preguntes dels presents, interessats en conèixer amb més detall els horaris comercials 
de certs sectors comercials (bars i restaurants, bars musicals, botigues de comerç...).

Per  a  comerços,  subjectes  a  comunicació  prèvia,  es  pot  obrir  el  local  immediatament  reservant-se 
l'Ajuntament  la potestat d'inspecció. Això vol dir que la Llei permet obrir un local comercial presentant al 
registre  una  documentació  que  es  sol·licita  per  l'apertura.  Desprès  aquesta  documentació  pot  estar 
malament i es requerirà al titular per tal que en  el termini de 10 dies, aporti o esmeni els documents, però  
l'establiment ja és obert.  Si els entreguen es dona la llicència definitiva i  si  no es pot  donar el  cas de  
tancament de l'establiment.  Això és així per a tothom siguin autòctons o estrangers. Tampoc és cert que els  
estrangers no paguin taxes ni impostos. Tothom les paga. 
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. 

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. 
L'horari també és de les 12 h fins a les 2,30 h i la reducció pot ser fins dos hores. 

En aquest punt el Sr. Paredes demana que es passi aquesta informació per escrit i  resumida. El que li  
sembla  més  important  és  tenir-la  per  tal  de  poder  fer  propostes  i  desmentir  tòpics  entorn  aquesta 
problemàtica (tota aquesta informació queda recollida a la informació annexa).

La Sra. Isabel intervé per afegir a totes les explicacions que s'han donat que la informació ha de servir per  
tal  de fer propostes de millora de tot  el  sector,  i  per a tot  el  barri,  no de casos particulars.  A més les 
modificacions, si s'escauen, seran per a tota Sant Adrià. 

Hi ha una pregunta concreta d'horaris dels vetlladors (terrasses dels bars):

El Sr. Enric Juan diu que aquesta és una competència exclusiva municipal doncs es fa un ús de la via  
pública. Els horaris són aquests:

L'horari de les terrasses: Diumenge a dijous, d'octubre a abril, fins a les 22 h.
Començament a les 8 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.
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A tots aquests horaris es pot afegir 20 minuts per a recollir. 

En aquest punt hi ha una pregunta doncs no es te molt clar si l'horari d'apertura de la terrassa és a les 8 h o  
a les 9h.

El Sr.  Regidor del barri  contesta que anteriorment era a les 9 h, però que a l'últim ple es va modificar 
l'ordenança de sorolls i que es pot obrir a les 8 h. 

Es pregunta si 20 minuts són suficients per a recollir una terrassa.

Es contesta que dependrà del número de taules que hi hagi a la terrassa però que per norma general és vint  
minuts per a tothom.

Un present que ostenta una botiga d'alimentació de 41 m2 pregunta si es pot obrir els diumenges.

El tècnic contesta que sí, sempre que no siguin els regulats el el Decret de la Generalitat.

Hi ha una pregunta respecte a les festes Locals.

Són competència del municipi. Normalment es consensuen amb les associacions de comerciants. A Sant 
Adrià la festa local és el 8 de setembre però pot variar en funció si cau en dissabte o diumenge.

La Sra. Isabel comenta llavors que es facilitarà el quadre resum de la normativa que regula aquest sector  
(Quadre annex resum 1) La finalitat és que tothom tingui la informació precisa per tal de fer propostes. La 
propera reunió serrà el 4 de desembre, dimarts en aquest mateix espai.

Prèviament es farà arribar als presents l'acta. Si alguna persona no te correu electrònic o la vol recollir en 
aquest equipament, la dinamitzadora d'aquest Casal que s'encarregarà de lliurar-la.

I sense més, es dona per acabada aquesta reunió informativa a les 21,40 h.

Servei de Participació Ciutadana

Sant Adrià de Besòs, 8 de novembre de 2012
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