
DECRET  D’ALCALDIA

ANTECEDENTS DE FET 

En data 4 d’abril de 2017 ( RE 2357) el Sr. José Luis Pasacados Pita, actuant en nom 
de “GSM productes S.L” sol·licita que aquest Ajuntament l’informi sobre les condicions 
i els requisits que s’han de complir  a l’objecte de poder obrir l’activitat de Discoteca” 
Les Carpes de Roda”.

Aquesta Alcaldia, ha tingut coneixement que a les xarxes socials s’està difonent  per 
part dels organitzadors a través del perfil  de facebook “ Les Carpes de Roda”, diversa 
informació relativa a l’obertura immediata de l’activitat esmentada amb concreció de la 
data  d’inauguració  prevista  per  al  dia  6  de  maig  de  2017.  S’annexa  a  la  present 
resolució com a Annex I, el dossier recopilatori de la publicitat referida.

S’ha emès informe dels serveis tècnics municipals de data 27 d’abril de 2017 sobre 
l’estat de l’expedient  relatiu a l’activitat “Discoteca del complex de carpes a l’aire lliure 
amb barres de Bar situades al recinte lúdic ubicat a la carretera TV 2041, Km.1. de 
Roda  de  Berà”,  amb  l’anàlisi  dels  antecedents  referits  a  l’Expedient  9/2000,  de 
tramitació de la llicència ambiental, l’Expedient 9/2000bis i 50/2005 de canvi de nom 
de l’activitat i d’adequació de l’activitat i  l’ Expedient 4/2008. Annex II.2  de canvi de 
titularitat.

Dels antecedents obrants  en aquests expedients es  conclou  que en el seu dia no es 
disposava del control inicial favorable i que no es van presentar els controls periòdics 
preceptius exigibles d’acord amb la llei 3/1998 que va estar vigent fins a 11 d’agost de 
2010 i  posterior  aplicació del  Decret  112/2010.   Així  mateix  es determina  que  a 
l’actualitat  NO pot  desenvolupar-se  l’activitat  que  s’haurà  d’adequar  al  marc  legal 
actual  havent-se de procedir a la cumplimentació efectiva de  tots els tràmits per part  
dels interessats als efectes de :

-Justificació  del  compliment  del  Decret  112/2010  en  els  paràmetres  que  afecta 
l’activitat recreativa. Inclou el control periòdic d’activitats recreatives realitzat per una 
entitat de control acreditada preceptiu cada 4 anys i que ha de verificar l’adequació de 
l’establiment al projecte segons el qual es va donar la llicència i el compliment de totes 
les obligacions actuals de funcionament segons el  Decret 112/2010:  assegurances, 
memòria de seguretat, limitador enregistrador de so, control d’aforament...

-Justificar el compliment de la Llei 3/2010, pel que fa a  la tramitació de l’autorització  
per part de la Direcció General de Salvament (bombers).

-Justificar el compliment del Decret 30/2015, pel que fa a l’aplicació de les mesures 
d’autoprotecció i  aportar el Pla d’Autoprotecció homologat.

-  Justificar  el  compliment  de  les  prescripcions  en  matèria  de  seguretat  industrial. 
Aportar les Inspeccions i la legalització de les instal·lacions elèctriques i inscripció al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya.

-Justificar  el  compliment  del  RD  191/2011  amb  acta  del  Departament  de  Salut 
d’inspecció en matèria de salut alimentària.

-Finalització de les obres d’urbanització de la UA 37, on s’emplaça la instal·lació i que 
actualment no es troben recepcionades.



Consta Informe de la Policia Local de Roda de Berà, que constata que a tenor dels 
antecedents  propis  i   de  les  dades  facilitades  pels  Mossos  d’esquadra,  aquesta 
activitat fa més de 2 anys que no està en funcionament.

FONAMENTS JURÍDICS

-Llei 3/1998, de 27 de febrer d’intervenció integral de l’Administració ambiental, vigent 
fins a 11 d’agost de 2010.

-Llei 20/2009, vigent a partir de 11 d’agost de 2010. Text consolidat 

-Llei 10/1990, actualment derogada, vigent fins l’entrada en vigor del Decret 11/2009.

-Decret 11/2009, regulador dels espectacles públics i les activitats recreatives. 

-Decret  112/2010,  de  31  d’agost,  Reglament  d’espectacles  públics  i  activitats 
recreatives.

-Llei 3/2010, de 18 de febrer de prevenció d’incendis i seguretat en matèria d’incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

-RD  191/2011,  de  18  de  febrer  sobre  Registre  General  Sanitari  d’Empreses 
Alimentàries i aliments.

-Decret  30/2015  de  30 de  març,  pel  qual  s’aprova  el  catàleg d’activitats  i  centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.

-Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu  1/2010, de 3 d’ agost.

-Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística.

- Reglament de la Llei d’ Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 
de juliol.

-Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Roda de Berà, aprovat definitivament el 
25 de gener de 1995, i publicat el seu Text Refós al DOGC nº 2154, de data 15 de  
gener de 1996.

▪ Modificació Puntual  del  PGOU per la  reubicació d'una zona d'espais 
recreatius, aprovada definitivament el 25 de juliol de 2001. En aquesta 
modificació es classifica el sòl com a sòl urbà no consolidat, i es crea 
una nova Unitat d'Actuació (nº 37), creant-se una subzona amb clau 4b, 
destinada a “activitats industrials amb limitacions d'ús, i recreatives”.

▪ Modificació Puntual del PGOU per la supressió de l'ús industrial i  de 
magatzem  en  la  zona  4b.  Unitat  d'Actuació  nº  37,  aprovada 
definitivament  el  28  de  gener  de  2004.  En  aquesta  modificació  es 
suprimeixen els usos industrials i de magatzems de la subzona 4b.

- Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A la  vista dels antecedents exposats i  de la legislació esmentada,  en virtut  de les 
competències que m’han estat conferides per l’art. 21.1m) de la LRBRL.



Considerant  que  la  publicitat  existent  referida  a  la  inauguració  la  Discoteca“  Les 
Carpes de Roda “es considera un indici suficient  que indica que  els organitzadors, tot 
i resultar evident que no coneixen l’estat de la llicència,  tenen la voluntat de procedir a 
l’ obertura d’una activitat tancada des de fa més de dos anys i que no està adequada 
al marc de la normativa vigent que regula les activitats recreatives i demés normativa 
sectorial  referenciada en el cos de la present resolució.

Sent que l’obertura d’aquesta instal·lació, per les seves característiques inherents a la 
classificació de l’activitat i a l’aforament previst, és un risc evident per les persones 
atès que no s’han adoptat les garanties que exigeix la normativa vigent en l’àmbit de 
les activitats recreatives i demés normativa sectorial,

RESOLC

PRIMER.-  ORDENAR  LA  PROHIBICIÓ  D’OBERTURA  DE  L’ACTIVITAT  DE 
DISCOTECA i  DEL COMPLEXE DE CARPES A L’AIRE LLIURE AMB SERVEI DE 
BARRES DE BAR que s’ubica al c/ Les Planes, 5 – Carretera TV2041 Km 1 de Roda 
de Berà,   a  l’objecte de garantir  el  bon funcionament  de l’establiment,  l’adequació 
d’aquest a les condicions fixades per l’ordenament jurídic vigent, la seguretat de les 
persones i dels béns, així com per a preservar la convivència ciutadana i  la protecció 
mediambiental en matèria de contaminació acústica, fins que els interessats aportin la 
documentació suficient que acrediti  el compliment de totes les condicions tècniques 
exigibles per la normativa vigent i s’obtingui la llicència  municipal de recreatives.

SEGON.- Notificar la present resolució a GMS productes S.L en qualitat d’interessat, 
sent  que  constava  com a  darrer  titular  de  la   llicència  d’activitat,   actualment  no 
adequada a la normativa vigent,  que consistia en el complexe de carpes  a l’aire lliure 
amb barres  de Bar  situades al  recinte  lúdic  ubicat  a  la  carretera  TV 2041 Km 0, 
sol·licitada per GMS PRODUCTES S.L Expedient 4/2008 Annex II.2. 

TERCER.- Notificar la present resolució a CONSTRUCCIONS JOAN MARTÍN S.L en 
qualitat  de propietari  de la  finca  c/  Les Planes,  5,  on s’emplaça la  instal·lació de 
referència

QUART.- Notificar la present resolució a la Policia Local de Roda de Berà per tal que 
adopti les mesures oportunes per a fer complir la present resolució. 

CINQUÈ.- Notificar la present resolució al Departament d’Interior- Direcció General de 
la  Policia-  Regió Policial  del  Camp de Tarragona-  Mossos d’Esquadra  i  al  Servei 
Territorial del Joc i d’Espectacles als efectes que en tingui coneixement i s’actuï en 
conseqüència i  en el marc del seu àmbit competencial.

SISÈ.-  Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la propera 
sessió que tingui lloc.

Ho decreta i signa l’Alcalde, davant meu, la Secretària.

Roda  de Berà document signat electrònicament al marge.
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