
 
 

Barcelona, 22 de Junio de 2020. 

 
Un cop reunit avui a la Taula de GT Oci Nocturn i reobertura dels seus espai  hem 
estat informats de el contingut i procediment a seguir un cop aprovada la resolució 
SLT/1457/2020 d’avui 22 de juny del 2020, us fem arribar les següents conclusions: 
  

1- La resolució aprovada avui mateix es solament de aplicació a les empreses 
que tenen com a activitat principal el Ball, i que en el catàleg de activitats 
consten com: discoteques, sales de festa amb espectacle, sala de ball, 
discoteques de joventut, sales de festa i espectacles i concerts de infància i 
joventut, i els establiments amb regim especial de naturalesa sexual  

2- Solament es podran obrir aquests establiments amb la activitat de 
consum de begudes, que podrà ser tant a les barres com a 
taules(asseguts), al aire lliure o terrasses dels locals.  

3- La zona de ball ha d’estar tancada al públic amb barreres físiques 
o humanes, o oberta amb taules i cadires a raó de 2,5m2/pax per 
impedir el ball. Això implica passar de un aforament 2 pax/m2 a 0,4 
pax/m2, i es correspon aproximadament a un 20% del aforament dels 
locals segons els càlculs del Codi Tècnic de la Edificació  

4- Solament es podrà ballar en aquests establiments i altres com els de 
hostaleria i restauració i allotjaments turístics, en esdeveniments 
privats amb grups de persones que mantenen una relació i 
contacte propers de forma molt habitual ( festes privades, 
bodes, batejos, comunions, aniversaris, etc,) i sempre que es porti 
un registre dels assistents.  

5- Aquesta resolució entra en vigor avui mateix i no te data de 
finalització. Podrà ser revisada i modificada en funció de les dades 
epidemiològiques.  

6- Aquelles activitats que no poden tenir pista de ball per la seva 
tipologia o per la seva llicència ( C1,C2,C3, hostaleria mixta, cafè 
teatro, karaoke, etc,...), no es veuran afectades per la present 
resolució, mantenint intactes els % de la resolució del dijous passat, 
però hauran de garantir que no es podrà ballar i que el públic 
romandrà asseguts amb taules i cadires.  

7- De la Taula s’ha obtingut el compromís de treballar i aprovar un pla 
sectorial a un curt termini si pot ser de dies, amb una voluntat de 
modificació de la normativa que permeti l’ús progressiu de les pistes 
de ball, amb un calendari , prèviament conegut. 

  
  
En quant a les reivindicacions del sector, hem reiterat les mesures del document 
presentat, que serà l’estudiat pel PROCICAT, per tal de l’aprovació d’aquest pla 
sectorial i la modificació de la normativa. Ens hem queixat de la situació compromesa 



que tenen les activitats que han aixecat les portes amb la reincorporació dels seus 
treballadors, per les precipitacions de la resolució aprovada divendres, la inseguretat 
jurídica que creant aquests constants canvis normatius, que provoquen la pressa de 
decisions empresarials com la de rescatar persones dels ERTOS amb unes 
conseqüències absolutament desastroses, un cop es torna a la situació anterior amb 
tres dies de diferència  
 

Aportación GEDBP 

 

Hemos pedido una aclaración de todos los puntos que no vemos claros y que nos 

respondan para tener una seguridad jurídica. 

 

a.- Respuestas Jurídicas a las dudas de Interpretación 

b.- Necesitamos una propuesta de Avance progresivo con un Calendario Real  

c.- No renunciamos a la pista, como base esencial de nuestro negocio  

d.- Plan Sectorial que recoja nuestras peticiones ya enviadas desde hace 10 días  

e.- Si el sector no puede abrir por una cuestión medica, plan de ayudas ecónomicas 

directas para el sector, es decir, subvenciones para paliar la gravedad de la situación 

ECONOMICA  

 

 

Os propongo, lanzar campaña en medios y comparecer ante los mismos para explicar 

cual es la situación actual de nuestro sector, además de estudiar a partir de mañana todas 

las medidas de presión que se nos ocurran. 

 

Mañana comparezco ante la comisión de Cultura del Parlament de Catalunya y 

explicare cual es nuestra cruda realidad  

 

Cierre de todos nuestros locales en Sant Joan como PROTESTA POR LA ACTUAL 

SITUACION OCASIONADA POR LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
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