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Jsa/xrm
Exp : SP 2358/20 General 1965/20
Ass: Autorització de l’activitat sopar de germanor dels veïns del carrer Tarragona 
de La Torreta

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atès que el senyor José Sánchez de Sande, en representació d’un grup de veïns 
del carrer Tarragona de la Torreta, presenta en data 15 de juny de 2020, amb 
Registre General d’Entrada número 4898, sol·licitud d’autorització per portar a 
terme, el dissabte 27 de juny de 2020, un sopar popular dels veïns del carrer 
Tarragona, en horari de 21h de la tarda a 2 de la matinada. 

Atès que en data 22 de juny, la regidoria de Participació Ciutadana es posa en 
contacte amb el senyor Sánchez, mitjançant correu electrònic, en el qual 
s’adjunta un document de declaració responsable relatiu a la responsabilitat de 
l’activitat i el nombre de veïns, del tram de carrer que es vol tallar, partidaris de 
portar a terme aquests sopar. 

Atès que el mateix 22 de juny, ens tornem a posar en contacte amb el senyor 
Sánchez, amb la finalitat de sol·licitar el retorn del document de declaració 
responsable, per poder continuar amb el tràmit administratiu, en tant 
l’autorització és pel 27 de juny i per poder fer tots els tràmits, el temps és molt 
just.  El senyor Sánchez ens demana temps fins el 23 de juny, en tant vol parlar 
amb tots els veïns i veïnes i també comenta que darrera aquesta activitat hi ha 
l’AVV de la Torreta. 

Atès que posats  en contacte amb el senyor Sánchez, en data 23  de juny, 
mitjançant trucada telefònica, ens informa que l’autorització la sol·licitarà 
finalment l’AVV de la Torreta i que ells mateixos entraran una instància. 

Atès que  l’AVV de la Torreta, presenta en data 23 de juny de 2020, amb 
Registre General d’Entrada número 5280, sol·licitud d’autorització per tallar el 
carrer Tarragona, entre els números 30 i 52 per poder portar a terme el sopar de 
germanor, el dissabte 27 de juny de 2020, per a un grup de veïns del Carrer 
Tarragona, representats pel senyor Sánchez.  

Respecte al tipus d’activitat que aquests veïns volen portar a terme, a tenor de 
l’article 4 de la Llei 11/2009, de 26 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, modificat per l’article 218 de la 
Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, 
sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, 
aquesta activitat resta exclosa de l’aplicació de la citada Llei, en tant la 
modificació efectuada estableix que “els actes i les celebracions de caràcter 
veïnal o associatiu, amb un aforament  baix o mitjà, que no es duen a terme en 
establiments oberts al públic inclosos en el catàleg establert per reglament, 
sempre que no comportin risc greu per a la seguretat de les persones, per als 
drets de tercers o per a la integritat dels espais públics, sense perjudici del 
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estableixin les ordenances municipals” restaran excloses de l’aplicació de la Llei 
11/2009. 

Atès que aquesta activitat té caràcter veïnal, organitzada per l’AVV de la Torreta 
per a un grup de veïns del carrer Tarragona de la Torreta, amb un aforament 
baix (25-30 persones), que es duu a terme en un espai públic i sense risc, tant 
pel organitzadors com per tercers.  

L’Annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives,  i on en funció del seu aforament, 
els establiments oberts al públic, els espectacles i les activitats recreatives es 
classifiquen en els grups següents:
a) De baix aforament, quan aquest no supera les 150 persones.
b) D'aforament mitjà, quan aquest és de 151 a 500 persones.
c) D'aforament alt, quan aquest és de 501 a 1.000 persones.
d) D'aforament molt alt, quan aquest supera les 1.000 persones.

Així doncs entenent per aforament baix o mitjà els actes de menys de 500 
persones i l’activitat organitzada pels citats veïns no superarà, en cap cas, els 
500 participants.

En tant que dita activitat no comporta un risc  greu per la seguretat de les 
persones, sense ús d’animals, pirotècnica i instal·lacions de risc, considerant-se 
doncs una acte recreatiu de “poc risc” i per tant, fora de l’àmbit d’aplicació de la 
Llei 11/2009 segons la modificació, citada anteriorment, establerta per la Llei 
5/2017, es proposa es faci l’autorització d’ocupació de l’espai de la via pública 
(carrer Tarragona de la Torreta en el tram comprés entre els números 32 i 41) 
essent aquesta una competència municipal.

Atès que amb la finalitat  de difondre, promocionar i fomentar la cohesió social i 
la participació ciutadana, l’Ajuntament autoritza a portar a terme dita activitat 
amb la corresponent ocupació de la via pública sempre i quan  s’adoptin les 
mesures necessàries que garanteixi la protecció, seguretat, salut i dret de les 
terceres persones que puguin resultar afectades per la seva realització. 

Atès que l’activitat es portarà a terme el dissabte 27 de juny de 2020 en horari 
de 21h a 2h i  en aquest sentit, s’ha posat en coneixement de la Policia Local de 
la Roca del Vallès per tal, si s’escau,  preguin les mesures de seguretat adients.

Respecte a l’horari, d’acord amb l’article 17 de la Llei 10/90, de 15 de juny, 
podrà establir ampliacions o reduccions dels horaris establerts amb caràcter 
general per l’Ordenança, mitjançant resolució motivada, amb un informe previ 
de la policia local i dels serveis tècnics municipals.

Atès que els horaris màxims de determinats establiments públics destinats a 
espectacles públics i/o activitats recreatives, sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 
de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats 
recreatives, i al seu Reglament, són establerts per l’Ordre INT/358/2011, de 19 
de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al 
públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 
11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de 
les activitats recreatives, i al seu Reglament. L’article 9, de la citada Ordre, fa 
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referència als horaris de les activitats extraordinàries, i l’article 12 a les 
ampliacions excepcionals de l’horari de tancament.

Atès que l’autorització de l’activitat no ha lloc a l’ampliació horària ja que 
l’autorització sol·licitada és fins les 2h de la matinada, horari que es troba inclòs 
en els horaris generals establerts a la normativa vigent en matèria d’horaris. Tot 
i així, s’ha posat en coneixement de la Policia Local i aquesta ha emès informe 
favorable d’ampliació horària. 

Atès que pel que fa a l’autorització d’ocupació de la via pública i tall del carrer 
Tarragona per portar a terme el sopar de germanor, s’informa favorablement. No 
obstant, caldrà que l’AVV de la Torreta adopti les mesures i les proteccions 
necessàries per garantir la seguretat dels vianants i dels vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública; prendre les garanties adequades per no 
deteriorar el paviment existent i col·locar les proteccions i el material apropiat al 
cas objecte d’autorització. Cal tenir en compte, també, que l’AVV de la Torreta, 
es farà càrrec de les despeses dels desperfectes que es produeixin al paviment o 
a la instal·lació de la via pública i de la seva reparació. La Policia Local ha estat 
informada d’aquest tall de carrer en data 22 de juny de 2020.

Atès que el tall de carrer sol·licitat per l’AVV de la Torreta, està exempt de 
pagament de taxa en tant el fet imposable recollit a l’ordenança fiscal numero 20 
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès no s’ajusta a l’objecte d’aquesta 
autorització. 

Atès que durant l’acte “sopar de germanor” i a tenor del que estableix el Capítol 
II de l’Ordenança General de Convivència de la Roca del Vallès, caldrà que 
s’adoptin les mesures adequades per evitar-ne l’embrutiment així com, un cop 
finalitzat, caldrà netejar la part de la via pública i els seus elements estructurals 
que haguessin resultat afectats i de retirar els materials residuals.  

Vist l’informe del tècnic de Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació 
de data 25 de juny de 2020.

Vist l’informe de la Policia Local de data 22 de juny de 2020

Es per tot això que, 

RESOLC :

PRIMER.- Autoritzar a l’AAVV La Torreta per portar a terme un sopar de 
germanor dels veïns del carrer Tarragona de la Torreta, així com el tall del 
carrer, el dissabte 27 de juny de 2020, en horari de 21h a 2h de la matinada, i 
aquesta autorització restarà condicionada al compliment dels següents requisits 
a tenor de la normativa legal vigent: 

 Disposar d’una pòlissa de Responsabilitat Civil (RC) al corrent de 
pagament que cobrirà la totalitat dels danys i perjudicis a persones i a 
béns propis i a tercers que es puguin derivat de l’esmentada activitat.

 Seguir en tot moment les indicacions donades per l’autoritat municipal, 
pel que fa a la ubicació, així com les seves mesures de protecció i amb 
altres incidents relacionats amb l’ús de la via pública.
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 Que la superfície a ocupar, així com els seus voltants, han de quedar 
netes i sense cap mena de paper o deixalla, provinents de l’activitat a 
desenvolupar.

SEGON.- Comunicar a L’AVV de la Torreta, com a responsable de l’activitat, 
haurà de garantir:

 La seguretat alimentària i la innocuïtat dels aliments que elaborin i/o 
serveixin. Es complirà amb la normativa sectorial reguladora. 

 Es respectaran les normes d’higiene durant la preparació i la conservació 
dels menjars.  

 Pel que fa a les begudes alcohòliques caldrà prendre les mesures de 
prevenció per a la protecció dels menors d’acord amb la normativa 
sectorial reguladora. 

 Ús de mascaretes.
 Respectar les distàncies socials de seguretat. 
 Ús de gel hidroalcohòlic. 
 Haurà d’adoptar les mesures i les proteccions necessàries per garantir la 

seguretat dels vianants i dels vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública; prendrà les garanties adequades per no deteriorar el 
paviment existent i col·locarà les proteccions i el material apropiat, si 
s’escau, al cas objecte d’autorització. Cal tenir en compte, també, que 
l’AVV de la Torreta, es farà càrrec de les despeses dels desperfectes que 
es produeixin al paviment o a la instal·lació de la via pública i de la seva 
reparació. 

 Caldrà adoptar les mesures adequades per evitar-ne l’embrutiment així 
com, un cop finalitzat el sopar, caldrà netejar la part de la via pública i els 
seus elements estructurals que haguessin resultat afectats i de retirar els 
materials residuals.  

 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’interessat i a la Policia Local.
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