
Criteris que seguirà la inspecció del Servei d’activitats durant la situació d’excepcionalitat creada
per la crisi del Covid-19

Les inspeccions a les activitats es realitzaran sense que es produeixi contacte o  proximitat amb els
responsables  i  treballadors  de  les  activitats,  i  sempre  que  sigui  possible,  des  de  l’exterior  de
l’establiment. No es lliuraran als titulars de les activitats actes ni documents en el moment de la
inspecció per evitar el risc de contagi. 
Tenint en compte aquestes precaucions, els criteris d’actuació seran els següents:

 1  Actuacions específiques necessàries a causa de la situació excepcional provocada pel Covid-
19, que es realitzaran en col·laboració amb altres departaments de l’ajuntament.

Aquestes actuacions consisteixen en el control sobre bars, restaurants, altres establiments
d’oci (bars musicals, discoteques i similars), activitats comercials, esportives i de serveis
que impliquin la presència de públic per garantir que compleixin els requeriments de l’estat i
de la Generalitat pel que fa al funcionament limitat, com ara:

 1.1  - Control d’ocupació de les terrasses dels bars i restaurants, en relació a la superfície,
aforament i distància entre ocupants.

 1.2  - Que els establiments compleixin les fases d’obertura i condicions d’aforament i de
funcionament establertes a la normativa de l’estat i de la Generalitat.

 1.3  - Que tots els bars i restaurants que  preparin menjars per portar a domicili o venir a
recollir al local,  disposin de cuina autoritzada a la llicència d’activitats.

 1.4  -  Que  bars,  restaurants  i  altres  establiments  d’oci  disposin  de  rètol  que  indiqui
l’aforament autoritzat a la llicència i el restringit en cada fase de desconfinament. Aquest
rètol haurà d’estar penjat en un lloc ben visible des de l’exterior de l’establiment.

 1.5  - Que no hi hagi permanència del públic a l’interior de l’establiment, i en les fases
posteriors de desconfinament, que es respectin les limitacions d’aforament que estiguin
establertes.

 1.6  - Que no s’ocupen les terrasses interiors dels bars i restaurants, si per accedir-hi el
client ha de passar per l’interior del local, encara que aquests patis disposin de llicència
d’activitats.

 1.7  -  En activitats  comercials  i  esportives es comprovarà que durant  la  reobertura i  en
funció  de  les  diferents  fases  de  desconfinament,  es  compleixin  les  condicions  de
superfície màxima i d’aforament.

 2  Actuacions de control habitual de les activitats

 2.1  Mentre dura la suspensió dels terminis administratius, no es realitzaran inspeccions:
 2.1.1  -  Per comprovar  l’adopció de mesures correctores imposades en procediments

d’esmena o incompliments de normativa.
 2.1.2  -  Per  detectar  noves  deficiències  als  establiments  que  impliquin  l’inici  d’un

procediment d’esmena o d’incompliments de normativa.

No obstant, en el cas que es detectin incompliments que generin situacions de risc
imminent per la seguretat de les persones o per la protecció de l’entorn, s’adoptaran
les mesures que calguin per fer corregir els incompliments.

 2.2  Es  realitzaran  amb  normalitat  inspeccions  per  detectar  l’obertura  d’activitats
clandestines ( que no hagin presentat la declaració responsable o la comunicació prèvia
d’obertura, o no disposin de llicència ambiental, segons s’escaigui). En aquests casos,
arran de la inspecció, s’obriran els procediments administratius corresponents. 

 2.3  En relació a les inspeccions per denuncia d’activitats:



 2.4  Les inspeccions motivades per denuncies d’ofici o a partir de queixes dels ciutadans
contra molèsties provocades per activitats es realitzaran sempre i quan no impliquin que
l’inspector hagi d’accedir a l’interior de l’habitatge, com per exemple en el cas de les
denuncies de soroll.

 2.5  En aquests casos, si el mesurament no es pot fer des de un altre punt fora de l’habitatge
perquè el resultat no és prou representatiu, o no és pot comprovar la molèstia per altres
mètodes, es posposarà el mesurament fins que la situació ho permeti. 
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