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DECRET

Decret de mesures extraordinàries per l’ocupació a la via pública de les terrasses dels 
establiments d’hostaleria i restauració situades en domini públic municipal

Relació de fets

En data 14 de març de 2020 es va aprovar el Reial Decret Legislatiu 463/2020 de declaració 
d’estat d’alarma amb motiu de la greu crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. Entre d’altres 
mesures s’establia la suspensió de tota l’activitat d’hostaleria i restauració llevat del servei a 
domicili (article 10.4).

A l’apartat VII del Pla de Transició per a una Nova Normalitat es preveuen les fases de 
transició i de reactivació de l’economia. A l’anomenada Fase 1 es preveu l’obertura parcial de 
les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració amb una ocupació limitada i mantenint 
l’allunyament social per evitar nous contagis.

Aquest pla vol fomentar la reobertura dels establiments d’hostaleria i restauració però estableix 
moltes limitacions per als titulars de les activitats, de manera que fa difícil que aquesta obertura 
sigui sostenible econòmicament sense l’ampliació de la capacitat de les terrasses i l’aplicació 
d’altres mesures complementàries. 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol contribuir a la recuperació de l’activitat econòmica 
d’aquest sector amb un seguit de mesures excepcionals, provisionals i temporals que facin 
més viable la reobertura dels locals de restauració i hostaleria durant la vigència de les 
mesures de limitació d’aforament i de distanciament social.

Entre aquestes mesures s’ha valorat l’ocupació de l’espai actualment destinat a l’aparcament 
de vehicles per terrasses de bars i restaurants, l’ampliació de l’ocupació en places 
d’aparcament de les terrasses en calçada, l’increment de la superfície de terrasses i 
l’atorgament de noves autoritzacions.

El 8 de maig es va aprovar el Decret d’Alcaldia pel qual s’aproven les actuacions d’emergència 
per garantir la salut a l’espai públic i en els desplaçaments de la ciutadania durant les fases del 
desconfinament, introdueix una sèrie de mesures entre les quals la limitació de la velocitat de 
circulació a tota la ciutat, canvis de sentit de circulació i elements físics que impedeixin el pas 
de vehicles a motor al nucli urbà pacificat. 
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Amb aquestes mesures s’eliminaran les dreceres per al creuament del nucli urbà i s’eliminarà 
el trànsit de pas, fet pel qual el nivell de trànsit es reduirà al trànsit veïnal i la intensitat de 
trànsit serà compatible amb la d’un carrer pacificat. 

Aquest fet fa viable l’autorització de terrasses en aquests carrers, amb les limitacions de 
superfície o horàries que siguin necessàries per garantir l’accés dels veïns als seus guals i el 
desplaçament dels ciutadans mantenint les distàncies de seguretat.

Fonaments de dret

- Vistos els articles 15 i 16 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de 
determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat 
d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per la transició cap a una nova normalitat, que 
estableixen les condicions per la reobertura de terrasses dels establiments d’hostaleria i 
restauració.

- Vist l’article 124 g) la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
segons el qual l’Alcaldessa té la competència per dictar Decrets y també per dictar mesures 
excepcionals.

- Vist l’article 75 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, segons el qual l’ús dels béns 
de domini públic pot ser comú especial quan es concentri intensitat d’ús com és el cas de 
l’ocupació per les terrasses; i l’article 77 de l’esmentat reglament, que preveu l’atorgament 
de l’autorització de l’ús comú especial mitjançant llicència.

Per tot això, RESOLC:

 

Primer- Aprovar les normes de funcionament de l’ocupació de la via publica per taula i 
cadires següents:  

1.1. Adaptació de les terrasses al Pla de Transició per una nova normalitat
- Els establiments que obrin hauran de vetllar pel compliment de l’Ordre SND/399/2020 i 

de les normatives que s’aprovin per a les fases posteriors de desconfinament, així com 
tota la normativa que ja els era d’aplicació.

- Els titulars dels establiments seran responsables d’assegurar que es manté la distància 
física entre els grups de taules que componen la terrassa i respecte les taules de les 
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terrasses més properes, les quals hauran de desplaçar-se, quan estiguin situades 
costat per costat, de manera equitativa i proporcional fins a completar la distància 
mínima entre els diferents grups de taules i cadires. 

- El nombre de comensals per taula serà l’establert en l’autorització originària, permetent 
puntual i excepcionalment l’agrupació de dues o més taules dins de l’espai 
corresponent a una mateixa terrassa, sempre que es respecti en tot moment la 
proporció màxima establerta del cinquanta per cent respecte a les taules concedides en 
l’autorització, respectant l’ocupació màxima per cada grup de taules que determina 
l’Ordre SND/399/2020 o les que s’aprovin posteriorment, de manera que es respecti la 
distància mínima de seguretat interpersonal.

1.2 - Increment provisional de la superfície de terrassa autoritzada

- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà incrementar la superfície destinada a 
terrassa de què disposin els establiments abans de la crisi del COVID-19, garantint 
sempre el pas de vianants. 

- Aquesta ampliació serà possible si l’establiment garanteix un pas mínim de 2 metres al 
pas de vianants i un pas d’un metre dels portals d’habitatges, accessos, garatges i 
guals, rebaixos per a persones amb mobilitat reduïda, etc. 

- En els passatges i carrers reservats per a vianants es reservarà un espai de 3 metres 
per al pas de vehicles d’emergència.

1.3 - Ampliació de les terrasses en calçada i autoritzacions de nova ocupació amb taules 
i cadires a l’espai destinat a l’aparcament de vehicles.

En terrasses ubicades a la calçada:

- L’espai ocupable correspondrà a la zona d’aparcament de vehicles situada en front i en 
prolongació vertical de la façana de l’establiment, a excepció dels aparcament de 
persones amb discapacitat, de càrrega i descàrrega, parades de taxi i bus, i 
estacionament de vehicles d’emergència. 

- La delimitació de la zona es realitzarà per l’interessat mitjançant jardineres o mampares 
que romandran a la via pública. També es podran col·locar tarimes a la zona d’ocupació 
amb els elements d’accessibilitat pertinents, amb el fi d’evitar l’estacionament de 
vehicles. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


Document electrònic
Número de validació: 13070504210232125632 

  Espai Públic

  

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la 
següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

- Els elements autoritzables seran taules, cadires i para-sols, a més de les mampares o 
separadors, jardineres i tarimes. 

- Les taules, les cadires i els para-sols no es podran deixar amuntegats a la via pública 
fora de l’horari d’obertura de l’activitat. Les mampares o separadors, jardineres i tarimes 
es podran deixar a la via pública per tal de delimitar l’espai i impedir l’aparcament dels 
vehicles.

- Poden accedir a aquesta ocupació tots aquells establiments amb llicència d’activitat de 
bar i/o restaurant que disposin d’aparcament de vehicles davant del seu establiment, 
sense que sigui requisit tenir autoritzada una altra ocupació.

- L’autorització de noves terrasses a la calçada requerirà de la consulta prèvia del 
departament de mobilitat per establir les limitacions o condicionants necessaris en les 
ocupacions o bé les restriccions de trànsit pertinents.

- No serà d’aplicació a aquestes autoritzacions l’Ordenança reguladora de l’ocupació de 
la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de restauració, aprovada pel ple 
en data 29 de juliol de 2013, llevat del règim sancionador que serà aplicable a les 
infraccions que es derivin de l’incompliment de les normes d’aquest Decret.

1.4 - Noves ocupacions en Plataforma única

En carrers de plataforma única s’autoritzaran noves ocupacions d’acord amb les condicions 
següents: 

- Caldrà l’informe previ del departament de mobilitat per establir les limitacions o 
condicionants necessaris en les ocupacions o bé les restriccions de transit necessàries.

- No serà d’aplicació a aquestes autoritzacions l’Ordenança reguladora de l’ocupació de 
la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de restauració, aprovada pel ple 
en data 29 de juliol de 2013, llevat del règim sancionador que serà aplicable a les 
infraccions que es derivin de l’incompliment de les normes d’aquest Decret.

1.5 - Normes comunes

Per a totes les autoritzacions que es produeixin durant les fases de transició a una nova 
normalitat seran d’aplicació les normes generals següents:

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


Document electrònic
Número de validació: 13070504210232125632 

  Espai Públic

  

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la 
següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

- El nivell d’ocupació serà el que estableix l’Ordre SND 399/2020 o el que s’estableixi 
normativament per a les fases successives de desconfinament.

- En cas que l’ocupació de la via pública sol·licitada amb taules i cadires entri en 
contradicció insalvable amb les mesures que s’estan aplicant en base al Decret 
d’Alcaldia de 8 de maig, pel qual s’aproven les actuacions d’emergència per a garantir 
la salut a l’espai públic i en els desplaçaments de la ciutadania durant les fases del 
desconfinament, aquesta s’haurà de denegar, o en tot cas modificar-ne l’ocupació per 
tal que no impedeixi la circulació de persones mantenint la distància de seguretat.

- L’horari de les ocupacions serà de 8h del matí fins a les 0:30h de dilluns a dijous i 
festius, i fins la 1:30 divendres, dissabtes i vigílies de festiu; a excepció d’aquells 
establiments que per llicència tenen l’horari reduït, en aquest cas l’horari de la terrassa 
no podrà excedir en cap cas a l’horari del tancament de l’activitat.

L’horari del muntatge de les ocupacions en zones de càrrega i descàrrega de la 
terrassa serà a partir de les 11h del matí.

Aquests horaris podran ser limitats per l’Ajuntament per qüestions relatives a la salut 
pública.

- Per a l’obtenció de l’autorització d’ocupació excepcional, i per agilitzar els tràmits 
administratius, el titular ha de presentar una sol·licitud d’ocupació a l’ajuntament o bé un 
correu electrònic.

L’interessat no podrà iniciar l’ocupació de la via publica amb taules i cadires fins que 
rebi l’autorització per part de l’ajuntament, amb les limitacions i condicionants que 
s’escaiguin, que seran d’obligat compliment per l’interessat. 

- En cas d’aglomeracions de persones en una terrassa que no permetin mantenir les 
distàncies de seguretat, les terrasses s’hauran de desmuntar immediatament sense que 
hi hagi una ordre expressa d’un agent de l’autoritat. Si es detecta que aquesta norma 
s’infringeix, l’ajuntament pot obrir un expedient per inhabilitar la llicència de terrassa i 
imposar les sancions que pertoqui.

- A les noves autoritzacions i modificacions de les autoritzacions existents serà 
d’aplicació la taxa per l’ocupació de taules i cadires, d’acord amb el que estableix 
l’Ordenança Fiscal número 23.  

- Les autoritzacions d’augment de superfície, d’ocupació de la calçada o de noves 
terrasses seran vigents fins que siguin d’aplicació les restriccions sanitàries i 
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l’allunyament social, i com a màxim fins al 31 de desembre de 2020, sense prejudici 
que aquest termini es pugui prorrogar si l’Ajuntament així ho estableix.

SEGON.- Procedir a donar-ne compte al ple als efectes de la seva convalidació en relació als 
aspectes que puguin afectar a l’ordenança vigent.

TERCER.- Procedir a les comunicacions i publicacions oportunes a tots els interessats i a la 
població en general.

QUART.- PEU DE RECURSOS.

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat d’alarma 
modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial 
Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 
procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia hàbil següent a la data de la 
finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut des de l’actuació 
de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat 
d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació.

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 463/20 
de declaración d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de la declaració 
d’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi.
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març de 
declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició començaran a computar a 
partir del 30 d’abril de 2020.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu interposar 
els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini 
d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva 
data de publicació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació.

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els 
jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no 
ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
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Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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