
 

 

 

FERNANDO MARTINEZ IGLESIAS, en la seva qualitat de Secretari General, 

amb DNI nº 46.563.426 H, amb domicili a efecte de notificacions a 

Barcelona, Carrer Gelabert nº 42 entresòl 3ª, actuant en nom de la 

FEDERACIÓ CATALANA DE LOCALS DE OCI NOCTURN, amb NIF nº 

G63670277, davant aquesta administració compareix i EXPOSA: 

 

Primer.- Que FECALON representa l'activitat empresarial de l'oci i els 

espectacles recreatius i musicals, per impulsar la defensa dels interessos 

sectorials i l'impuls i la promoció d'un oci segur, responsable i de qualitat 

en el Catalunya. 

Segon.-  Dissabte passat 16 es publicava en el BOE l'Ordre *SND/414/2020, 

de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit 

nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació 

de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, amb 

aplicació per a uns pocs territoris.  

Tercer.-  En aquest Decret, ens trobem amb que es preveu la reobertura 

d'establiments d'hostaleria i restauració, amb tan sol un 40 % de 

l'aforament màxim.  

 

Aquesta Federació, ja en instàncies anteriors recordava la seva reticència 

quant a l'ús exclusiu de l'aforament com a mesura de punt de partida, com 

menys a Catalunya. Des de l'Estat s'està parlant d'un desconfinament 

asimètric, que precisament també haurà de tenir-se en consideració de 

forma especial a Catalunya, on existeixen importants diferències a les 

diferents províncies, respecte d'establiments d'oci, que troben gran 

diferència entre la seva ocupació i el seu aforament legal, depenent de 

l'època i lloc on es concedissin les seves llicències. Això implica doncs, que 

establiments de relativament escàs aforament puguin en canvi mantenir 

distància de seguretat entre usuaris, molt per sobre d'allò que tan sol un 

percentatge d'aforament, que no pot tenir en consideració la realitat física 

de cada immoble. És per això, que se sol·licita respecte d'aquesta qüestió, 

que s'elevi la proposta, arribat l'hipotètic moment en què s'estableixin  



 

 

mesurades de distanciament, que en cas d'optar-se per la reducció 

d'aforament,  es permeti per a aquells casos en què pugui acreditar-se el 

compliment de les distàncies que s'estimin oportunes per l'òrgan 

competent sanitari, es presenti una declaració responsable en el sentit 

exposat. És a dir, que pugui superar-se el 40 % en cas d'acreditar-se que pot 

mantenir-se la distància de seguretat, que d'altra banda, no degués ser 

superior a l'adoptada en altres països, d'un metre i no de dos. 

Quart.- De les discoteques i bars d'oci. 

En la fase dues, fins al moment en l'única publicació existent, s'indica de 

forma expressa la prohibició d'obertura d'aquests establiments. Entén 

aquesta part que no té sentit tal limitació, en el ben entès que tots dos 

compten amb serveis d'hostaleria perfectament assimilables, sense que 

existeixi una justificació perquè el volum de la música influeixi quant a la 

transmissió del virus. Ha de tenir-se en consideració que el volum de la 

música és l'única diferència entre un bar musical i un bar, i que en les 

discoteques poden habilitar-se infinitat d'espais on se situava la pista de 

ball si es desitja, per poder consumir asseguts. Ha de doncs rectificar-se en 

aquest punt, i permetre's la reobertura  de totes aquestes empreses ja en 

la fase dues, i les seves terrasses, en la fase 1, excepte en municipis de 

menys de 10.000 habitants, que de conformitat amb l'Ordre 

SND/427/2020,  de 21 de maig, en què podria fer-se de forma equivalent a 

la fase 2 segons l'exposició aquí realitzada. 

Cinquè.- Mesures econòmiques  

La situació que ha provocat que el Reial decret 463/2020 decidís en el seu 

article 10, suspendre l'obertura al públic dels establiments en els quals es 

desenvolupin espectacles públics, oci, hostaleria i restauració, ha suposat 

pèrdues absolutament inassolibles per a l'economia de qualsevol empresa, 

especialment al no haver-se pogut dotar de cap seguretat a aquestes 

empreses o professionals, al no adoptar-se mesures eficaces que 

permetessin pal·liar aquest tancament en la major part de casos. 

L'aprovació del Reial decret Llei 15/2020, de 21 d'abril, en el qual es regulen 

les mesures adoptades quant als contractes d'arrendaments de locals de 

negoci, amb prou feines suposa retardar, en el millor dels casos, el 

problema, mentre que els propietaris, especialment aquells que no són  



 

 

grans forquilles no es veuen compel·lits a intentar renegociar contractes. Al 

final, qui perd com sempre, és el restaurador qui generalment destina un 

elevadíssim tant per cent de les seves despeses a l'arrendament, que en cas 

de veure's abocat a un procediment de desnonament, podrà acabar 

fàcilment perdent el seu negoci i arruïnat per a tota la vida. 

La impossibilitat d'obtenir noves llicències d'activitat, derivada dels durs 

plans urbanístics de les grans ciutats, serveix de veritable escut per a 

arrendadors, que saben que un negoci d'hostaleria no és com una fabrica 

que amb totes les dificultats logístiques, que pugui comportar de forma 

temporal, el trasllat- pot seguir fabricant els seus materials en una nau 

propera.  

S'han de doncs establir mesures urbanístiques en tots els Ajuntaments, que 

permetin la mobilitat de llicències existents a altres locals de la mateixa 

zona, sense necessitat de complir amb els estrictes requisits urbanístics 

establerts per impedir la instal·lació de més activitats. Aquesta mesura, 

permetrà sense incrementar les activitats ja existents ni la saturació per 

tant, la renovació d'establiments (que explicaran evidentment amb noves 

instal·lacions) i una força de negociació extra per als hostalers, ja siguin de 

restauració o oci, sense necessitat d'haver d'acceptar si o si les condicions 

de l'arrendador, amb la conseqüent baixada de lloguers. 

D'altra banda, aquesta Federació s’adhereix a les peticions efectuades per 

la Federació Nacional d'Empresaris d'oci i espectacles, España de noche, 

reclamant el reconeixement de l'oci nocturn com un sector especialment 

sensible i vulnerable, que ha de comptar amb un Pla d'Ajuda específic per a 

l'oci nocturn utilitzant els recursos del Fons de Recuperació de la Unió 

Europea.  

En aquest pla d'ajuda, han de contemplar-se necessàriament mesurades de 

caràcter laboral, que permeti l'ampliació dels ERTES per causa de força 

major fins que no es recuperi el normal funcionament amb els aforaments 

al complet, mantenint fins llavors les bonificacions als pagaments de la 

Seguretat Social dels treballadors que romanen en els ERTE.  

Sisè- Ajudes fiscals 

Finalment, aquest pla ha de comptar amb una baixada del tipus impositiu 

de l'IVA, que permeti aplicar el tipus super reduït del 4% mentre s'ha de  



 

 

seguir treballant amb els establiments a meitat del seu rendiment per la 

reducció d'aforament, així i com li exempció d'impostos municipals i taxes. 

Per tot això,  

SOL·LICITO: 

Que per presentat aquest escrit, es tinguin per realitzades les propostes que 

el mateix conté, i de conformitat amb l'exposat s'elevin a l'òrgan 

responsable al moment en què es discuteixin les mesures de 

desconfinament. 

 

A Barcelona, a 21 de maig de 2020 

 

 

Fernando Martínez Iglesias 

Secretari General de FECALON 


