Formentera suspèn les activitats assimilables a l’oci nocturn o les festes

El Consell de Formentera, a través d’un decret de Presidència, ha suspès temporalment les
llicències secundàries associades que permeten tenir música en viu o djs a bars, cafeteries o
restaurants. Aquest decret s’ha aprovat per tal de garantir l’eficàcia de la resolució del Govern
balear de modificació de mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals en què es
suspèn l’activitat dels establiments que exerceixin les activitats pròpies de sala de festa, sala de
ball, discoteca, cafè-concert i bar de copes, i en què se suspèn la realització d’activitats
assimilables a les descrites.

Segons recull la normativa aprovada, en el cas de Formentera, la majoria d’establiments tenen
la llicència de bar, bar-cafeteria o restaurant amb una llicència secundària associada que els
permet tenir música. Així mateix, existeix la llicència secundària per l’amenització musical en
viu o dj per a diferents establiments.

Per garantir l’efectivitat de la norma i que no es puguin fer activitats d’amenització assimilables
a l’oci nocturn, des del Consell de Formentera es decreta la suspensió de totes les llicències
secundàries atorgades a bars i bars-cafeteries i també als restaurants que disposin de la
llicència d’amenització musical. En concret només es permetrà l’amenització exclusivament
dels sopars en l’horari establert, i amb els decibels permesos, amb música instrumental i veu.
En cap cas es permetran els concerts o l’amenització mitjançant dj.

En el cas de bars, bars-cafeteries i bars-restaurants, de manera general només es permetrà el
fil musical, ràdioreceptors o receptors de televisió a baix volum que en cap cas superin els 70
decibels i s’haurà d’aturar completament a les 00.00h.

En el cas dels quioscos de platja, no podran disposar de música ni cap altra activitat que pugui
incentivar el comportament d’activitat assimilable a l’oci nocturn; especialment, s’hauran d’evitar
les aglomeracions i l’animació de qualsevol tipus durant el solpost. La realització de qualsevol
d’aquestes activitats considerades assimilables comportarà les sancions oportunes i/o el
tancament del local.

La presidenta, Alejandra Ferrer, ha explicat que des la institució s’ha volgut fer aquest decret
per aplicar la norma i adequar-la a la nostra illa, “així com per ajudar al sector que tant està
patint durant aquesta crisi i que coneguin de primera mà i de manera clara la normativa a
aplicar”.
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Recordem que amb la nova normativa l’horari admissió de l’últim client serà a les 00.00h i el de
tancament a les 01.00h, els clients hauran d’estar asseguts i tranquils, es podran ajuntar un
màxim de 10 persones per taula i queda prohibit fumar si no es pot mantenir una distància de 2
metres, entre d’altres mesures.
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