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L’AJUNTAMENT NO ACREDITA QUE L’ESPAI 30 DE LA 

SAGRERA DISPOSI DE LLICÈNCIA MUNICIPAL 
 

Vilà ha demanat a l’Ajuntament que, mentre no es legalitzi l’activitat, disposi de les 

mesures cautelars necessàries per evitar que s’hi continuï realitzant activitats de 

forma irregular i perjudicant els drets dels veïns 

 

Amb posterioritat a l’emissió de la seva decisió, el passat 7 d’octubre, la síndica ha 

sabut que el consistori ha emès una ordre de cessament de l’activitat 

 

L’Ajuntament de Barcelona no ha acreditat que l’Espai 30, a la Sagrera, disposi de la 

llicència necessària per a la realització de les activitats que té programades, espectacles i 

concerts en la seva major part. La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, així ho ha 

fet constar en un informe, tancat el passat 7 d’octubre, després d’estudiar una queixa 

veïnal en la qual es demanava, entre altres qüestions, al consistori que inspeccionés 

l’espai per comprovar si s’ajusta a la llicència d’activitat i si reuneix les condicions de 

seguretat exigibles al locals de pública concurrència 

 

De la investigació portada a terme per la Sindicatura se’n desprèn que l’Espai 30 és un 

establiment de pública concurrència, on es duen a terme espectacles i que, segons la 

classificació de l’Ordenança municipal d’activitats i de la intervenció integral de 

l’Administració ambiental, hauria d’estar subjecte al règim de llicència ambiental i hauria 

de complir amb les condicions indicades a l’Ordenança d’establiments de pública 

concurrència de Barcelona. 

 

Aquests extrems no han quedat acreditats en l’informe municipal, ja que el local disposa 

d’una autorització en règim de comunicació prèvia per a actuar com a centre de difusió 

cultural (això permet fer tertúlies o assajos, entre altres activitats, però no programar 

concerts ni espectacles, que requereixen de llicència), però documentalment no hi 

consten peticions per realitzar altres activitats extraordinàries. Per tant, se’n pot 

desprendre, que l’espai no disposa de la cobertura jurídica per a la realització de les 

activitats que té programades. 
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En el seu informe, Vilà demana al Districte de Sant Andreu que, el més aviat possible, 

posi en marxa els mecanismes necessaris per ajustar l’exercici de les activitats que 

s’estan realitzant en l’Espai 30 a la normativa d’aplicació i planteja l’Ajuntament que, 

mentre no es legalitzi l’activitat, disposi les mesures cautelars necessàries per evitar que 

s’hi continuï  realitzant activitats de forma irregular i perjudicant els drets dels veïns. 

 

En conclusió, la síndica ha donat la raó a la persona reclamant i ha conclòs que l’actuació 

municipal ha estat insuficient, ja que no ha pogut acreditar que el local disposi de la 

pertinent llicència. Es dona la circumstància que l’Ajuntament coneixia els fets descrits 

perquè el ciutadà que s’ha adreçat a la síndica ho havia posat en coneixement del 

consistori sense haver obtingut mai cap resposta. 

 

Amb posterioritat a l’emissió de la seva decisió, el 7 d’octubre, la síndica ha sabut que 

l’Ajuntament ha emès una ordre de cessament de l’activitat. 

  

 

   

 

 


