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Exp.: 02610/2018/62
Al novembre de 2008, a instàncies judicials, es van iniciar els tràmits per a la declaració
del barri del Carme com a Zona Acústicament Saturada.
Per Acord de la Junta de Govern Local de 30 de juliol de 2010 es va sotmetre a
informació pública la Proposta de Declaració com a Zona Acústicament Saturada de la
Zona Urbana del Barri del Carme i es van adoptar immediatament una sèrie de mesures
cautelars contingudes en l’annex V de la citada proposta. Dins del període d’informació
pública les diferents entitats interessades presenten al·legacions.
Amb posterioritat, i per Acord de la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de
2012, estes mesures cautelars van ser objecte de modificació. Esta modificació va
consistir en una actualització normativa, esmena d’errors materials continguts en la
primera proposta i retallada de l’horari de discoteques.
Mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de 25 de gener de 2013 es va reformular
la retallada d’horari de discoteques a la vista de les al·legacions presentades.
La Federació d’Hostalers de la Comunitat Valenciana i la discoteca Santo Domingo
Salsa van recórrer administrativament i judicialment contra l’acord indicat anteriorment.
Per mitjà de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de València en
el procediment ordinari 9/2014, es desestima el recurs presentat per Santo Domingo
Salsa i la Federació d’Hostaleria de la Comunitat Valenciana i es dona la raó a
l’Ajuntament; si bé ha sigut objecte de recurs en diferents ocasions fins hui, sempre s’ha
dictaminat a favor de l’Ajuntament.
Mitjançant la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de València de
data juliol de 2015, dictada en el procediment ordinari 9/2014, es desestima el recurs
presentat per Santo Domingo Salsa i la Federació d’Hostaleria de la Comunitat
Valenciana i es dona la raó a l’Ajuntament. Estos han recorregut contra la sentència i
este recurs està pendent de resolució judicial.
Malgrat trobar-se pendent de resolució judicial, com que l’aprovació definitiva de les
mesures cautelars podia allargar-se en el temps i les sentències fins al moment havien
sigut favorables a l’Ajuntament, es van iniciar els treballs previs, a través de diverses

meses de treball, per a la definició de les mesures definitives aplicables al barri del
Carme.
En este sentit s’han celebrat diverses meses de treball des de desembre de 2016 fins a
l’última, del passat 24 de gener de 2018, en la qual es va acordar continuar la tramitació
per a l’aprovació definitiva de les mesures de la zona acústicament saturada.
Sobre la base del que s’ha exposat, es va elevar a la Junta de Govern Local la Proposta
d’acord de sotmetre a informació pública, per un període de 30 dies per mitjà de la
publicació de sengles anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un
dels diaris d’informació general de major difusió de la província, la Proposta de
Mesures Definitives de la Zona Acústicament Saturada del Barri del Carme, a fi que els
interessats puguen realitzar-ne la consulta, i si és el cas, presentar les al·legacions o
suggeriments que estimen oportuns.
Durant este període d’informació pública, es va aprovar i es va publicar la Llei 6/2018,
de 12 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 14/2010, de 2 de desembre,
de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, la
qual introduïx noves figures en el seu catàleg, concretament:
Article 48. Modificació de l’annex de la Llei 14/2010
1. Es modifica el títol de l’annex de la Llei 14/2010, que passa a tindre la
denominació següent:
«Catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i
establiments públics.»
2. Es modifica el títol de l’apartat 2 de l’annex de la Llei 14/2010, que passa a tindre
la denominació següent:
«Activitats recreatives i socioculturals.»
3. Cal introduir un nou apartat 1.2.6 de l’annex de la Llei 14/2010:
«Els espectacles públics es classifiquen en:
1.2.6. Sales d’arts escèniques. Locals tancats especialment adaptats per a albergar en
sala única o sales separades la realització d’activitats culturals i diferents expressions
artístiques que poden incloure representacions amb la intervenció d’artistes o
executants, inclosa la representació d’obres teatrals i espectacles musicals,
acompanyats o no de música en directe o gravada prèviament amb les limitacions
acústiques imposades pel seu títol habilitant i la resta de normativa acústica
d’aplicació. Podran disposar o no d’escenari on els espectadors se situen
preferentment en graderies, i la distribució d’estes i de la zona d’escenari podrà ser
flexible en funció de l’activitat concreta a realitzar. Disposaran de camerino i poden
disposar de servei de bar i cafeteria.»

4. Es crea l’apartat 2.1.4 de l’apartat 2 de l’annex de la Llei 14/2010, que passa a
tindre el text següent:
«Catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics
2. Activitats recreatives i socioculturals:
2.1.4. Sales socioculturals
Locals especialment adaptats per a albergar en espais separats, sense seients fixos, la
realització d’activitats socials i culturals i diferents expressions artístiques que poden
incloure representacions amb la intervenció d’artistes o executants. Podran oferir
actuacions musicals en directe i unes altres de caire cultural en horari diürn sota les
condicions i limitacions derivades de la normativa acústica aplicable i les respectives
ordenances municipals. Poden disposar de servei de bar i cafeteria.»
Entenent que estes dos noves figures podrien ser objecte d’inclusió entre les que no
poden obtindre el títol habilitant en la ZAS del Carme, es va convocar novament la
Mesa de Treball, en data 6 de juny de 2018.
Com a conclusió, este Ajuntament ha decidit, amb l’acord dels membres de la Mesa
de Treball, incloure les denominades «Activitats recreatives i socioculturals: 2.1.4.
Sales socioculturals» en les mesures definitives, a l’efecte que en queden suspeses les
concessions de títols habilitants.
Sobre la base del que s’ha exposat, s’eleva a la Junta de Govern Local la proposta
d’acord següent:
Sotmetre a informació pública, per un període de 30 dies per mitjà de la publicació
de sengles anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un dels diaris
d’informació general de major difusió de la província, la Modificació de la Proposta
de Mesures Definitives de la Zona Acústicament Saturada del Barri del Carme, a fi
que les persones interessades puguen realitzar-ne la consulta, i si és el cas, presentar
les al·legacions o suggeriments que estimen oportuns únicament pel que fa a esta
modificació, que queda de la manera següent:
“A) Suspensió de la concessió de títols habilitants i autoritzacions d’ocupació del
domini públic municipal
Suspensió de l’admissió a tràmit de les sol·licituds de títols habilitants destinats a
l’exercici de les activitats que es relacionen a continuació:
1. Incloses en el Catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats
socioculturals i establiments públics.
Classe d’activitat
Cinemes
Teatres

Epígraf
1.1.1
1.2.1

Auditoris
Sales multifuncions
Café teatre
Café concert
Café cantant
Sales polivalents
Sales socioculturals
Casinos de joc
Sales de bingo
Salons recreatius màquines atzar, tipus B
Salons recreatius màquines atzar, tipus A
Salons de joc
Cibersalons i similars
Sales de festes
Discoteques
Sales de ball
Pubs i karaokes
Cibercafé
Establiments exhibicions especials
Salons de banquets
Restaurants
Café, bar
Cafeteries
Saló lounge

1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.5
1.2.5
2.1.3
2.1.4
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.6

