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Número de resolució: 2020/2999
Data:

Núm. EXP: 11/2020/C00005

DEPARTAMENT: Departament d'Assessorament Juridic
OBJECTE:
DECRET REGULACIÓ AUTORITZACIÓ TERRASSES VILADECANS 2020

DECRET

ANTECEDENTS
El Reial decret 463/2020, de 14 de març, del Govern de l'Estat va declarar l'estat
d'alarma per afrontar la gestió de la crisi sanitària provocada per la pandèmia
internacional causada per la COVID-19, amb adopció de diverses mesures de
contenció com la suspensió de l’obertura al públic dels establiments comercials des
del 14 de març de 2020.
En aquest marc, en el moment actual s’ha iniciat un procés de reducció gradual de
les mesures extraordinàries de restricció de la mobilitat i del contacte social. Per
això, el Consell de Ministres, per acord de 28 d'abril de 2020, va aprovar el Pla per a
la transició a una nova normalitat, que d'acord amb l’Ordre SND/399/2020, de 9 de
maig, per a 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 una nova normalitat, comporta la reobertura de les terrasses
dels establiments de restauració, alhora que habilita els ajuntaments per atorgar una
autorització per incrementar la superfície destinada a terrasses, tot això en les
condicions i limitacions que s’hi preveuen.
El sector de la restauració s’ha vist especialment afectat, essent un element
fonamental per la integració social de la ciutat i la seva activitat econòmica, el que fa
necessari l’adopció de mesures extraordinaris que ajudin a pal·liar les dificultats
econòmiques i evitar les pèrdues de llocs de treball derivades del tancament
d’establiments.
La reobertura de les terrasses i l'increment de la superfície destinada a aquesta
activitat,amb les condicions i l’adopció de mesures d’higiene i/o prevenció previstes a
la citada Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, és una opció que amplia el nombre de
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clients dels establiments i en conseqüència comporta un increment dels ingressos i
ajuda a mantenir els llocs de treball del sector.
La finalitat d’aquest Decret és l’adaptació i interpretació de les ordenances
municipals existents en aquesta matèria per fer front a una situació extraordinària,
tant des del punt de vista sanitari, econòmic i social,de forma excepcional i
provisional per ordenar la disposició de l’espai públic municipal, harmonitzant-ne els
diversos usos.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’Ordenança municipal d’Ocupació de les Vies i Espais Públics de
Viladecans, aprovada inicialment en data 25 de juliol de 2002, regula les
autoritzaciones per a la instal·lació general de les terrasses a l’espai públic de la
ciutat.
Segon.- El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 estableix
al seu article 6 que cada administració conservarà les competències que li atorga la
legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que
estimi necessàries en el marc de les ordres directes de l’autoritat competent als
efectes de l’estat d’alarma.
Tercer.- L’article 25 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora d eles Bases
de Règim Local estableix les competències pròpies del municipi, entre les que
s’inclouen aquelles relacionades amb la mobilitat i la gestió de l’espai urbà.
Quart.- L’article 124.4 h) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local estableix que correspon a l’Alcalde l’adopció de les mesures
necessàries i adequades en casos d’extraordinària i urgent necessitat, donant
compte immediat al Ple municipal.
Per tot l’anterior,
DECRETO:

PRIMER.- RENOVAR per a l’any 2020, la totalitat de les llicències de terrasses
autoritzades l’any 2019, al corrent de pagament, mantenint les mateixes condicions
d’espai màxim autoritzat, límits i ubicacions, sense necessitat de tramitació
d’expedient d’autorització, sempre que es realitzi comunicació prèvia a l’ajuntament
mitjançant presentació d’instància al registre municipal o a la seu virtual municipal,
d’acord amb les següents condicions generals:
1.- Les autoritzacions renovades tenen caràcter excepcional i provisional, i no
comporten el reconeixement de drets adquirits.
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2.- La durada d'aquestes autoritzacions és temporal fins el 31 de desembre de 2020.
3.- En tot cas, d'acord amb el seu caràcter excepcional, finalitzaran quan així ho
determini l'Ajuntament.
4.- Un cop produïda la pèrdua de la seva vigència, les persones titulars de les
autoritzacions no tenen dret a exigir cap tipus d'indemnització a l'Ajuntament.
5.- Les resolucions d’autorització emeses l’any 2019 seran vàlides per a la
justificació de l’autorització sempre que s’acompanyin de la comunicació prèvia
indicada anteriorment.
6.- Les autoritzacions que hagin estat objecte de procediment sancionador l’any
2019 hauran de disposar de resolució específica i expressa per a l’any 2020, sense
que hi sigui d’aplicació el règim de renovació automàtica.
SEGON.- ESTABLIR les condicions de compliment obligatori per a la totalitat de les
terrasses durant les fases de desescalada i nova normalitat que s’indiquen a
continuació:
1.- Les persones titulars de les autoritzacions objecte d’aquest decret han de garantir
que les terrasses hauran de complir, en tot moment, les condicions exigides per les
autoritats sanitàries, especialment aquelles referides a l’aforament màxim, el nombre
màxim de persones per taula, les que garanteixen la distància mínima interpersonal,
les normes específiques de desinfecció sanitària dels elements utilitzats, i totes
aquelles mesures addicionals higièniques, de prevenció i seguretat que resultin
exigibles d'acord amb la normativa vigent, incloses les incorporades en l’Ordre
SND/399/2020, de 9 de maig, per a 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 una nova normalitat, o la normativa que la
modifiqui o que resulti aplicable en funció de la fase en què es trobi el municipi.
Aquestes mesures passen a formar part de les condicions especials de l’autorització.
2.- Els horaris d'obertura es regeixen per allò establert a la pròpia llicència i a la
normativa de caràcter general aprovada per l’ajuntament, sense perjudici de la seva
modificació, així com pel que s’estableixi a les diferents resolucions d’altres
administracions competents.
3.- Les terrasses només podran tenir el mobiliari imprescindible per la seva activitat taules i cadires- i s’hauran de retirar tots els altres elements (tancaments laterals,
separadors, mobles auxiliars, etc.) que puguin ser susceptibles de contaminar-se i,
per tant, d’esser transmissors de contagi.
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4.- L’ajuntament exercirà la funció d’inspecció amb la voluntat d’aclarir i facilitar el
compliment de la normativa a les persones

TERCER.- DISPOSAR que les sol·licitud d’ampliació de les superfícies per terrassa
hauran de seguir el procediment general de tramitació que s’indica a continuació:
1.- Només es tramitaran les ampliacions que ho sol·licitin formalment, amb la
documentació necessària per analitzar la viabilitat i condicions de l’ampliació.
2.- S’estudiarà cas a cas la possibilitat d’ampliació, tant des del punt de vista de
l’espai físic, del impacte sobre l’entorn, així com del compliment de l’Ordenança i
altres normatives, especialment de les condicions que garanteixin l’accessibilitat.
3.- No s’admetran les ampliacions en calçada.
QUART.- DISPOSAR que la sol·licitud d’autorització de noves terrasses hauran de
seguir el procediment de tramitació general i no podran instal·lar-se fins a
l’atorgament de la corresponent llicència d’autorització.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple municipal en la primera sessió
que celebri.
SISÈ.- PUBLICAR aquesta resolució a la web municipal per a la màxima difusió, i
notificar-la a la Policia Local, a les Direccions d’Àmbit i de Serveis per a la seva
comunicació a les associacions i gremis del sector de restauració de la ciutat, als
efectes de donar coneixement a les persones interessades.
Així ho mana i signa l’alcalde i el secretari general ho certifica.
Viladecans, a data de la signatura electrònica

Alcalde-President
Ajuntament de Viladecans
CARLES RUIZ NOVELLA
24/05/2020 11:25:18

Secretari general
MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
Ajuntament de Viladecans
24/05/2020 8:25:59
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