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DECRET D’ALCALDIA
Aprovació de les condicions i el procediment per a la reobertura de les terrasses
d'establiments d'hostaleria i restauració, adaptats als criteris establerts per l'ordre
SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de determinades restriccions de
l’àmbit nacional, establertes arrel de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la
fase 1 del Pla per la transició a una nova normalitat.
Antecedents
1.- En data 2 de maig de 2011 el Ple de l’Ajuntament de Sitges va aprovar
definitivament l’Ordenança reguladora de terrasses a l’Àmbit de PMU 17, plaça Cap de
la Vila, Passeig de la Ribera, Platja Sant Sebastià, Avinguda Balmins i d’altres espais
del Casc Antic, modificada per Decret d’Alcaldia 640/2012, de 26 de setembre (BOPB
de 17 d’octubre de 2012).
2.- El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, declara l’estat de l’alarma a l’Estat per a
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada de la propagació del coronavirus
SARS-CoV-2 (COVID-19), en el que s’estableixen mesures preventives per pal·liar la
crisis sanitària com el confinament de la població i el tancament al públic
d’establiments i activitats recreatives, activitats d’hoteleria i restauració, i d’altres
addicionals.
3.- El 28 d’abril de 2020, el Consell de Ministres del Govern de l’Estat, aprova un pla
per a la transició cap el que anomena una nova normalitat, que estableix els principals
paràmetres i instruments per a l'aixecament de les mesures establertes en el Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual s'estableix l'estat d'alarma per contenir
l'expansió de la pandèmia coronavirus, COVID-19. En l’anunci de la seva aprovació,
informen que el pla de polítiques estableix el full de ruta del govern estatal per avançar
cap el que anomenen una nova normalitat. I a la vegada s’informa que les decisions
concretes i definitives seran preses pel ministre de Sanitat i la resta de les autoritats
delegades, i que les propostes podrien canviar si la decisió final fos una altra.
4.- El Reial Decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual s’aprova la quarta pròrroga de
l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, preveu, en el seu
article 3, el procediment per la desescalada en el sentit què progressivament es
podran implementar mesures per l’aixecament gradual de les mesures excepcionals
adoptades per fer front a la pandèmia del COVID-19 aplicables en un determinat àmbit
territorial, a la vista de l’evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials,
econòmics i de mobilitat.
5.- L’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de determinades
restriccions de l’àmbit nacional, establertes arrel de la declaració de l’estat d’alarma en
aplicació de la fase 1 del Pla per la transició a una nova normalitat, fixa alhora les
condicions per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments d’hostaleria i
restauració i permet en llurs articles 15 i següents la obertura de les terrasses dels
establiments d’hostaleria i restauració amb determinades condicions, entre d’altres,
limitant al cinquanta per cert de les taules permeses l’any immediatament anterior, i
mantenint una distància física de al menys dos metres entre les taules o, en el seu
cas, agrupacions de taules.
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Igualment es preveu que si els ajuntaments autoritzessin augmentar la superfície
destinada a terrasses, es podran incrementar el número de taules previst l’any anterior,
però respectant en tot cas la proporció del cinquanta per cent entre les taules i la
superfície disponible i duent a terme un increment de l’espai per a vianants
proporcional en el mateix tram de la via pública en el que s’ubiqui la terrassa.
6.- A la vista de l’anterior Ordre ministerial, els serveis tècnics municipals adscrits al
Servei d’activitats, elabora la següent nota tècnica:
“ La fase 1 permet la instal·lació de terrasses a l’aire lliure amb les limitacions
recollides a l'ordre ministerial SND/399/2020 (Articles 15 i 16) que us adjuntem
al final del comunicat.
(...)
Condicions a assolir per les terrasses
L'ordre ministerial prescriu que es podran obrir les terrasses amb diferents
condicionants:
- Es reduirà el nombre de taules a la meitat respecte de la última autorització
municipal (2019)
- Cal mantenir la distancia de seguretat de 2 m entre taules.
- La màxima ocupació serà de 10 persones per taula o agrupació de taules.
- Es considera terrassa a l'aire lliure aquell espai que no estigui cobert o que
estant cobert està rodejat lateralment per un màxim de dues parets, murs o
paraments.
- Per donar compliment de l'article 7 de l’ordre ministerial SND/399/2020
s'haurà d'assegurar que es manté la distancia de seguretat de 2 metres
respecte dels vianants que circulin pel carrer i dels que puguin accedir als
habitatges i als comerços limítrofs a les terrasses.
Aquestes mesures traslladades a la realitat de Sitges es tradueixen en els
següents condicionants:
- Als carrers de vianants, voreres i places amb molta intensitat de trànsit de
vianants s’haurà de garantir que es manté en tot moment una franja lliure pel
pas de vianants, garantint les distancies de seguretat, d’un mínim de 6,00
metres d’amplada.
- Als carrers de vianants, voreres i places amb poca intensitat de trànsit de
vianants s’haurà de garantir que es manté en tot moment una franja lliure pel
pas de vianants, garantint les distancies de seguretat, d’un mínim de 3,80
metres d’amplada. En el cas de terrasses confrontades la franja lliure pel pas
de vianants haurà de ser d’un mínim de 5,80 metres d’amplada.
- No es poden col·locar vetlladors (barrils).
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- No es podran obrir al públic les terrasses cobertes tal i com es defineix a
l’ordre ministerial.
- En cas d’aglomeracions de gent que no permetin mantenir les distancies de
seguretat s’hauran de desmuntar immediatament les terrasses sense que hi
hagi una ordre expressa d’un agent de l’autoritat. Cas que es constati que no
es mantenen a les distancies de seguretat tant a la terrassa com amb els
vianants que passen pel carrer es procedirà a enretirar l’habilitació de poder
disposar de terrassa i, si escau, s’incoarà el corresponent expedient
sancionador.
- S’han de mantenir en tot moment les distancies a accessos (portes
d’habitatges i portes d’establiments annexes). Des del límit de la porta més
propera a l’establiment on s'instal·li la terrassa hi haurà d'haver com a mínim 2
metres de separació.
- Pel que fa a les distàncies a altres terrasses s’hauran d’assegurar els 2
metres. En terrasses que limiten lateralment s’hauran de separar 1 metre
cadascuna per assegurar el distanciament de 2 m.
- En aquells establiment on es pugui col·locar la terrassa (carrers de vianants,
voreres i/o places) de menys de 8 metres d’amplada la terrassa s’haurà de
col·locar preferentment enganxada a la façana. El respatller de la cadira haurà
d’estar perpendicular a la façana. En cap cas la cadira tirarà enrere cap al
centre del carrer.
Els carrers amb molta intensitat de trànsit de vianants són els següents: Parellades - Major - Sant Francesc - Cap de la Vila - Artur Carbonell - Passeig
Vilafranca - Passeig Vilanova entre Passeig Vilafranca i carrer Europa. Marquès de Mont-roig - Plaça Indústria - Primer de Maig - Jesús entre Francesc
Gumà i el Cap de la Vila - Passeig Ribera - Platja Sant Sebastià complerta
(Barcelona - Port de n’Alegre).
Atès que totes aquestes prescripcions poden generar dubtes, consultes, i/o
peticions vàries s'habilita la següent adreça de correu electrònic on haureu de
dirigir-les indicant a l'assumpte consulta i adreça de la terrassa:
terrasses@sitges.cat
Es donarà resposta a les consultes per ordre estricte d'arribada.
Possibilitat d'ampliació de terrasses.
Atès que l'ordre ministerial preveu que es pugui fer una ampliació de terrassa
tothom que ho estimi oportú podrà fer una petició raonada adjuntant almenys
una fotografia de l'estat actual i una fotografia de la proposta.
Aquesta petició s'haurà d'adreçar a l'adreça de correu electrònic indicant a
l'assumpte ampliació i adreça de la terrassa: terrasses@sitges.cat
Es valoraran totes les peticions per ordre d'arribada i es comunicarà al
peticionari si la sol·licitud d’ampliació pot prosperar”.
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7.- En data 19 de maig de 2020 s’aprova l’Ordre SND 422/2020, que estableix l’ús
obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
En llur article 3 estableix que l’ús de la mascareta serà obligatori la via pública, en
espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al
públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal
de, al menys, dos metres.
8.- Igualment, a la vista de l’anterior, els serveis tècnics municipals adscrits al Servei
d’activitats, han elaborat la següent nota tècnica:
“VALORACIÓ DE LA REDUCCIÓ REAL DE LES TERRASSES PER APLICACIÓ DE L’ORDRE
MINISTERIAL 399/2020.
L’ordre ministerial 399/2020 estableix que es poden obrir les terrasses a partir de la fase 1
establint amb una sèrie de condicions tècniques:
1- S’ha de reduir el nombre de taules a la meitat del que s’havia autoritzat l’any
anterior en aquella terrassa.
2- S’ha de mantenir la distancia de seguretat de 2 metres entre les taules.
3- S’admeten grups de com a màxim 10 persones que hauran de mantenir la
distancia de seguretat entre ells (2m).
4- A banda s’han de mantenir les distancies de seguretat de 2 metres respecte dels
vianants que transitin pel carrer.
A part d’això l’ordre també indica que els ajuntament s podran autoritzar ocupacions superiors
(ampliacions) sempre que s’incrementi en la mateixa proporció l’espai pels vianants.
A efectes pràctics l’ordenança de terrasses estableix les condicions per poder autoritzar una
superfície màxima a ocupar a l’espai públic per un establiment determinat.
Si bé l’ordenança disposa d’un rati d’ocupació d’una taula amb quatre cadires el fet és que no
s’ha establert la ocupació en relació amb el nombre de taules i l’aforament atès que la diferent
casuística ens indica que no és un rati adequat, bé per excés o bé per defecte.
Amb això s’autoritza una superfície màxima als diferents establiments. En abse a a questa
superfície màxima els diferents establiments distribueixen i acaben disposant de més o menys
taules respecte del rati establert essent la tendència a intentar disposar del màxim nombre de
taules possibles per tal de rendibilitzar al màxim l’espai de terrassa.
Amb això i el fet d’haver d’assolir les tres condicions abans esmentades:
-

Reducció taules 50%
Mantenir 2 m entre taules
Mantenir 2 m respecte vianants (portes d’habitatges i establiments limítrofs)
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Amb tot això la reducció real de l’ocupació és força superior als 50% prescrits per l’orde
ministerial. Ens trobem inclús en situacions en les quals per tal d’assolir els requeriments de
l’ordre ministerial que no es pugui instal·lar la corresponent terrassa.
Per tot això s’estima que la reducció real del nombre de taules/aforament estaria situat a
l’entorn d’entre el 60 i el 75% de mitjana”.

Normativa aplicable.
-

-

-

-

-

-

Ordenança municipal 3.7 Ordenança reguladora de terrasses a l’Àmbit de PMU
17, plaça Cap de la Vila, Passeig de la Ribera, Platja Sant Sebastià, Avinguda
Balmins i d’altres espais del Casc Antic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat
pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, i prorrogat pel Reial Decret
476/2020, de 27 de març, pel Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, pel Reial
Decret 492/2020, de 24 d’abril i pel Reial Decret 514/2020, de 8 de maig.
L’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de determinades
restriccions de l’àmbit nacional, establertes arrel de la declaració de l’estat
d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per la transició a una nova
normalitat.
L’Ordre SND 422/2020, de 19 de maig, per la que es regulen les condicions per
a l’ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques
-LPAP-.
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.
Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns
de les Entitats Locals -RBEL-.
Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la que es regulen els horaris dels
establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats
recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu
Reglament.
Ordenança fiscal20, de taxes per l’ocupació o aprofitament del domini públic
local i serveis complementaris.
Llei 58/2002 de 17 de desembre, General Tributaria.
RDL 2/2004 de 5 de març, Text Refós Llei Reguladora Hisendes Locals.
Ordenança de Viabilitat i de Circulació de Vianants i Vehicles de Sitges.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local, art. 21.1.m.
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Fonaments.
Com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern de l’estat (Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret
465/2020, de 17 de març, prorrogat pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març, Reial
Decret 487/2020, de 10 d’abril i pel Reial Decret 514/2020, de 8 de maig, i ara pendent
d’una nova pròrroga, es va limitar la llibertat de circulació de les persones en
determinats supòsits i mesures de contenció en l’àmbit d’establiments i locals
comercials, activitats d’hostaleria i restauració, entre d’altres. S’habilitava al Ministre de
Sanitat per modificar, ampliar o restringir les mesures per raons justificades de salut
pública.
Aquesta crisis provocada pel COVID-19 està ocasionant un greu perjudici econòmic al
nostre país i a la nostra vila. I, sens dubte, un dels sectors més castigats per aquesta
situació és el de l’hostaleria, sector de gran importància a l’economia local pel seu
impacte en l’ocupació i, per tant, a l’economia de moltes famílies.
Vist que s’ha iniciat un procés de reducció gradual de les mesures extraordinàries de
restricció de la mobilitat i del contacte social establertes mitjançant el Reial Decret
463/2020, de 14 de març.
En aquest sentit, el passat dia 28 d’abril de 2020 el Consell de Ministres adoptà un Pla
per la transició cap el que s’anomena nova normalitat que estableix els principals
paràmetres i instruments per a l'aixecament de les mesures establertes en el Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual s'estableix l'estat d'alarma per contenir
l'expansió de la pandèmia coronavirus, COVID-19 i aquesta transició s’ha de dur a
terme de manera esgraonada en 4 fases, fase 0 a fase 3, en funció de com progressa
la pandèmia i la capacitat sanitària dels diferents territoris.
Vist que s’ha dictat l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes darrera la declaració de l’estat
d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
L’objectiu fonamental d’aquestes normes és dissenyar un pla per la transició que
aconsegueixi, preservant la salut pública, recuperar paulatinament la vida quotidiana i
l’activitat econòmica, i per tant, es permeti el retorn progressiu de les activitats
d’hostaleria i restauració amb la reobertura al públic de les terrasses a l’aire lliure dels
establiments d’hoteleria i restauració que s’autoritza l’entrada a la Fase 1, i es
descriuen les condicions que han de complir. Tanmateix, s’haurà d’estar a possibles
noves directrius d’aplicació que puguin afectar a aquestes ocupacions.
Concretament, al Capítol IV d’aquesta Ordre s’estableixen les Condicions per a la
reobertura de terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració (Articles 6.5, 15 i
16).
En aquest sentit, s’estableix que l’ocupació màxima permesa serà de deu persones
per taula o agrupació de taules, limitant-se al 50 % el número de taules permeses amb
respecte a l’any immediatament anterior, i es regulen les necessàries mesures de
prevenció e higiene a adoptar.
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Atès que, amb més, òbviament, de complir amb les prescripcions de salut i seguretat
de les persones, és també la voluntat de l’Ajuntament de Sitges prendre mesures que
ajudin a reactivar l’activitat econòmica del sector hoteler i de restauració, estudiant els
supòsits cas per cas segons les particularitats concretes dels establiments i dels
espais públics i de les possibles sol·licituds de les persones titulars d’establiments
d’aquestes activitats per la redistribució dels espais públics, en cas que sigui
necessari, i que permetin complir amb les directrius donades pel Ministeri de Sanitat i
potenciar i aplicar les mesures necessàries per protegir la salut i la seguretat de la
ciutadania
Atès que les condicions establertes per l’esmentada normativa estatal, d’obligat
compliment, són incompatibles i fan inaplicables directament i plenament alguns dels
criteris, preceptes i condicions tècniques i físiques establertes per a l’ocupació de
l’espai públic amb taules i cadires (terrasses) fixats per l’Ordenança reguladora de
terrasses a l’Àmbit de PMU 17, plaça Cap de la Vila, Passeig de la Ribera, Platja Sant
Sebastià, Avinguda Balmins i d’altres espais del Casc Antic vigent, fent, amb més, que,
en el seu conjunt, dita Ordenança municipal no sigui aplicable amb coherència i
generalitat mentre duri aquesta situació de crisi o emergència sanitària.
Atès que, en qualsevol cas, tota norma jurídica ha de ser interpretada i aplicada en
relació amb el context i realitat social en la que ha de ser aplicada, segons imposa
l’article 3.1 del Codi Civil (criteris d’interpretació de les normes).
Vist que l’objectiu és el d’afavorir el retorn progressiu a la nova normalitat del sector
d’hoteleria i restauració i la seva reactivació econòmica en diferents fases, amb
l’aplicació d’una flexibilització de les condicions dels espais públics susceptibles de ser
ocupats i les superfícies per la instal·lació de les terrasses segons els criteris i
paràmetres definits per l’autoritat sanitària del Govern de l’Estat, amb la salvaguarda
de la seguretat i salut dels clients, treballadors i població en general.
En aquest sentit, l’esmentada Ordre de sanitat habilita als Ajuntaments a que puguin
augmentar la superfície de les terrasses per a que, garantint la seguretat i salut dels
clients, treballadors i població en general, pugui ser possible l’obertura de les mateixes
amb el nivell d’ocupació del 50% i, fins i tot, superar-lo fins arribar al 100%. I és
intenció d’aquesta alcaldia facilitar al màxim número d’establiments hostalers possible
aquesta ampliació, sempre salvaguardant la salut de tota la població i complint les
directrius de l’Autoritat Sanitària.
Vistos els articles 6, 15 i 16 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la
flexibilització de determinades restriccions de l’àmbit nacional, establertes arrel de la
declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per la transició a una
nova normalitat. Preceptes que s’han d’aplicar tenint en compte també l’article 7 de
dita Ordre.
Vista la nota emesa pels tècnics adscrits al servei de terrasses de la corporació, abans
transcrita.
Atès que en aquest context, l’Ordenança municipal vigent no pot ser aplicada per a
l’autorització de les terrasses, sense que tampoc habiliti la possibilitat d’autoritzar
l’ocupació amb taules i cadires d’altres espais que podrien ser usats amb aquesta
finalitat, com ara el front d’altres edificis immediatament adjacents als establiments –
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amb els corresponents consentiments dels propietaris-, o zones destinades i
reservades per a la circulació o estacionament de vehicles també annexos als
mateixos, i amb les corresponents garanties per evitar riscos a les persones i coses.
Certament, vist tot l’exposat, no és possible l’aplicació de les següents prescripcions
de l’Ordenança municipal 3.7:
Article 2. Delimitació dels espais
2.2.
Les instal·lacions de terrasses autoritzades pel Decret del paràgraf anterior,
seran per la temporada d’estiu que va del mes d’abril al mes de setembre o
anuals dins un mateix any natural. La seva no renovació, no donarà dret a
indemnització.
2.4.
En el cas de la instal·lació de terrasses pel Passeig de la Ribera – Platja de
Sant
Sebastià i Avinguda Balmins, s’estarà, per la seva delimitació i condicions, a
allò
que s’estableix específicament en aquesta ordenança.
Article 4.- Condicions dels espais públics susceptibles de ser ocupats per
terrasses.
4.1.
No podran autoritzar-se terrasses sobre la calçada de carrers de circulació de
vehicles.
Per tant només podran instal·lar-se terrasses a voreres, carrers per vianants,
places i en carrers de circulació de vehicles regulada horàriament.
En aquest cas, només podran autoritzar-se terrasses durant l’horari de no
circulació de vehicles, i haurà de tenir-se especialment en compte allò que es
determina en l’article 6.3.
En qualsevol cas els serveis tècnics pertinents estudiaran les sol·licituds
referents a altres ubicacions, per tal formular una proposta de resolució que
sense contravenir la present norma, permeti donar resposta motivada dins la
discrecionalitat que atorga el Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova
el Reglament de Patrimoni dels ens locals.
4.2.
L’amplada mínima de voreres per a la instal·lació de terrasses serà de 3,50
metres.
Es podran instal·lar vetlladors amb tamborets a voreres inferiors a 3,50 metres,
sempre que resti disponible un espai mínim per a vianants de 1,80 metres.
4.3.
En places i carrers per vianants de mes de 6,5 metres d’amplada es permetrà
la instal·lació de terrasses, deixant un pas mínim per a vianants en voreres i
espais assimilables d’una amplada de 1,80 metres. Aquest pas serà de 3.5 m al
centre de carrer quan aquest sigui tancat o parcialment tancat a la circulació.
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En places i carrers que no es superin els 6,5 mestres d’amplada es permetrà la
instal·lació de terrasses sempre i quan quedi un pas mínim per a vianants al
centre del carrer quan aquest sigui tancat o parcialment tancat a la circulació de
2,4 metres d’amplada. En aquets casos el elements que composin la terrassa
tindran que ser de fàcil retirada, mai ancorats al terra o paret, i mai es podran
deixar emmagatzemats quan la terrassa no estigui en funcionament o fora
horari de funcionament.
4.4.
En cap cas l’ocupació lineal en voreres o carrers de vianants superarà
l’amplada de la façana de l’establiment deixant lliures els accessos al mateix o,
si s’escau, a la resta de l’edifici.
4.5.
Quan els carrers tinguin amplades irregulars, l’amplada reguladora a efectes
d’autorització de terrasses, serà la major de les que resultin entre els diferents
punts de la façana. Aquesta distància es mesurarà en un angle de 90º
admetentse un error de +/- 1%.
4.6.
Les terrasses s’instal·laran enganxades a façana, deixant lliure l’accés a
l’edifici,
excepcionalment es podran estudiar altres distribucions previ informe tècnic.
L’ocupació perpendicular a façana no superarà els 2,5 metres, llevat de les
ordenacions específiques del Passeig de la Ribera, Platja Sant SebastíàBalmins o les places de la Vila.
4.7.
Totes les sol·licitud d’ocupació de la via pública amb terrasses hauran de
presentar un projecte descriptiu complert amb delimitacions, mobiliari, pla de
neteja i la indicació d’aquells elements que excepcionalment no podran ser
retirats de la via pública, quan la terrassa no estigui en funcionament.
Article 5.- Superfícies de les terrasses i aforaments
5.1.
Una taula, ocupada per quatre cadires, suposarà una superfície de 2.25 m2.
Aquest paràmetre servirà pel càlcul de l’aforament i nombre màxim de taules i
cadires d’acord a la superfície autoritzada per la delimitació.
Un vetllador, ocupat per dos tamborets o cadires baixes, suposarà una
superfície
de 1,2m2. Aquest paràmetre servirà pel càlcul de l’aforament i nombre
màxim de
vetlladors i tamborets o cadires baixes d’acord a la superfície autoritzada per la
delimitació.
5.2.
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La superfície autoritzable pel conjunt de terrasses en una plaça i/o tram de
carrer, no superarà el 25% de la superfície total del mateix, delimitada aquesta
per les façanes oposades i/o el centre dels carrers transversals i/o afluents.
5.3.
Plaça Cap de la Vila.
Ordenació segons plànol A.
5.4.
Passeig de la Ribera.
Ordenació segons Plànol B i C
5.5.1
La perpendicular màxima a façana no superarà els 6,50 metres. Les terrasses
entre 5,70 m i 6,50m podran cobrir amb elements mòbils i fàcilment
desmuntables, deixant en tots els casos un mínim de 2 metres sense cobrir al
límit frontal de la terrassa autoritzada. Les terrasses s’instal·laran enganxades
a
façana. En el cas que no s’hagi produït el cobriment, aquestes terrasses (les
superiors a 5, 70 m i fins a 6.5m) podran collar a terra els tendals fins el límit de
l’autorització.
Per raons de resolució física de l’espai (en forma de cantonada), Passeig de la
Ribera núm. 1 i 2 i núm. 35 i 36 estaran, pel que fa a la delimitació màxima de
terrassa, a les línies diagonals marcades en el plànol B.
5.5.2
En qualsevol cas es deixarà un mínim lliure de 1,80m fins al límit de calçada.
En tots el casos, els cobriments amb elements mòbils i fàcilment desmuntables,
no podran superar els 4,5m de la perpendicular a façana. No s’admeten
marquesines que superin els límits d’ocupació d’aquestes superfícies.
5.5.3.
Els elements mòbils i fàcilment desmuntables seran totalment transparents de
vidre, pel que fa a les seves tres cares. S’ admet una base llisa de fusta o
metàl·lica de fins un màxim de 70 cm d’alçada.
5.5.4.
A la resta terrasses podran col·locar para-sols, així com tendals ancorats tant a
la paret com a la llosa inferior del balcó. Per el que fa a les façanes
catalogades, caldrà cercar la solució tècnica més adequada en cada supòsit,
respectant en tot cas els criteris de protecció establerts pel Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic.
5.5.6.
Es podran instal·lar paravents o mampares amb una alçada màxima de 1,60 m.
Aquest elements es podran col·locar tant a la banda lateral com frontal. Els
paravents seran totalment transparents de vidre. S’admet una base llisa de
fusta
o metàl·lica de colors càlids d’uns 40-45 cm ( màxim 70) d’alçada. Podran
encorar-se a terra

CSV: 1dc5cbab-18f4-4092-9c7a-607bad6959b6
Aquest document és Còpia autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio

10

.......

Ajuntament de Sitges - P0827000A – C. Nou, 12 - 08870 Sitges – Tel. 010 / 938117600 - ajuntament@sitges.cat – www.sitges.cat - @ajsitges - www.facebook.com/AjuntamentdeSitges

AUTORITZACIÓ TERRASSES

Aquestes instal·lacions podran romandre a la via pública durant el període
autoritzat. En el cas de retirar-les de forma diària, s’haurà de procedir de forma
complerta.
5.5.7.
Les perfilaries tindran un amplada no superior a 10 cm, del mateix color que la
base llisa.
5.5.9.
Les terrasses del tram Av. Sofia a carrer Espanya els hi serà d’aplicació els
límits del plànol C, així com les consideracions generals del Passeig de la
Ribera, en el moment que es porti a terme l’arranjament de les voreres i la
calçada, que doni
com a resultat les configuracions definitives del plànol.
5.5.10.
Les terrasses ubicades sobre el “Passeig de Terra” s’instal·laran enganxades a
façana, l’ocupació perpendicular a façana no superarà el 2,5 metres. No es
permès cap tipus de tancament en forma de paravents o mampares.
5.6. Platja Sant Sebastià – Avinguda Balmins
Ordenació segons Plànol D
5.6.1.
La perpendicular màxima a façana no superarà els 6,30 m. Les terrasses
s’instal·laran enganxades a façana. El sector de ponent disposa d’una
ordenació
específica ( Plànol D ). En qualsevol cas es deixarà un pas mínim de 1,80 m a
calçada.
(...)
5.6.4.
Es podran instal·lar paravents o mampares amb una alçada màxima de 1,60 m.
Aquest elements es podran col·locar tant a la banda lateral com frontal . Els
paravents seran totalment transparents de vidre .
S’admet una base de fusta o metàl·lica de colors càlids d’uns 40-45 cm ( màxim
70) d’alçada. Podran encorar-se a terra.
Aquestes instal·lacions podran romandre a la via pública durant el període
autoritzat. En el cas de retirar-les de forma diària, s’haurà de procedir de forma
complerta.
5.6.5.
Les perfilaries tindran un amplada no superior a 10 cm, del mateix color que la
base llisa.
Article 6.- Elements susceptibles de ser instal·lats a terrasses
6.1. Determinació i característiques dels elements
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(...)
b) Vetlladors i tamborets: Seran preferentment de materials nobles, que hauran
d’harmonitzar entre sí.
Atès, que en qualsevol cas, el darrer paràgraf de l’article 3 de la mateixa Ordenança
municipal impedeix l’ampliació compensatòria que preveu la ressenyada normativa
estatal, en disposar:
Article 3. Tipus d’establiments amb dret a instal·lar terrasses
3.1.
(...)
Les autoritzacions només podran fer referència a la façana física de
l’establiment
que compleixi la Llei 11/2009 i el Decret 112/2010.
Atès que l’ Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la que es regulen els horaris
dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats
recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, estableix els horaris de
tancament dels establiments que, segons l’article 3 de la nostra Ordenança, són els
que tenen dret a gaudir de terrasses, i aquests horaris són: fins el dia 1 de juny, des de
les 6:00 hores de la matinada fins a les 2:30 hores, entre setmana, i fins les 3:00 hores
els divendres, dissabtes i vigílies de festius; i fins a les 3:00 hores i 3:30 hores,
respectivament, a partir d’aquella data i fins al 15 de setembre.
Segons, però, l’article 14 de l’esmentada Ordre, els alcaldes o alcaldesses, dins dels
respectius termes municipals, poden establir reduccions a aquests horaris, per un
màxim de dues hores. Òbviament, l’esmentada reducció ha d’estar fonamentada per
raons de seguretat i amb els informes corresponents. En aquest cas, tot i que
s’interpreta que aquesta mesura de progressiva obertura no està vinculada a les
franges horàries aprovades pel govern, limitant-se aquestes a ser aplicables a la
ciutadania per a passejar o fer esport, la policia local ha sol·licitat la limitació d’aquests
horaris a l’hora màxima de la darrera franja horària (23:00 hores), atesa la limitació per
a la mobilitat per a les persones que implica la declaració i successives pròrrogues de
l’estat d’alarma, i l’efecte crida d’aquestes instal·lacions.
Amb més, l’article 7 de l’Ordenança de terrasses de Sitges disposa el següent:
“Article 7.- Horaris
El Decret d’alcaldia que resolgui la sol·licitud fixarà els horaris d’obertura de les
terrasses, podent establir diferències durant la temporada d’estiu i els caps de
setmana.”
Vista la Disposició Addicional Tercera apartat 4 del Reial Decret 463/2020, que disposa
que “podran acordar motivadament la continuació d'aquells procediments
administratius que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets
justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de
l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis”.
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Vist l’article 21.1.m) de la Llei de Bases de Règim Local, que disposa:
1. “L’Alcalde és el President de la Corporació i ostenta les següents atribucions:
(...)
m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o
d’infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i
adequades donant compte immediat al Ple”.
Vistos el Decret d’alcaldia núm. 656/19 de data 04 de juliol de 2019, relatiu a la
periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local, a la delegació d’atribucions
en favor de la Junta de Govern Local, a la creació de regidories i delegació
d’atribucions en favor dels seus titulars; i el Decret d’alcaldia número 782/19, de data
25 de juliol de 2019, modificació de les delegacions en favor de la Junta de Govern
Local i en favor de les Regidories.
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 1438/19 de data 9 de desembre de modificació de les
delegacions en favor a la Junta de Govern local i en favor de les Regidories.
Vist l’informe de data 18 d’abril de 2020 de la directora d’Àrea d’Ordenació del Territori
i Habitatge, la Sra. Mercè López-Feliu Font que posa en coneixement que totes les
propostes de decrets i resolucions, propostes de Junta de Govern Local o proposta de
dictamen, signades per la Direcció d’Àrea conjuntament amb la Regidoria competent,
que han arribat o arribin a Secretaria Genal, durant el període comprès de declaració
de l’estat d’alarma dictat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, compleixen
plenament amb els requisits per aixecar la suspensió de termes, terminis i
procediments i per continuar, resoldre i notificar, establerts a la DA 3 Reial Decret
463/2020, de 14 de març, i la modificació operada per Reial Decret 465/2020, de 17 de
març i per tant procedeix la seva tramitació.
En ús de les atribucions conferides, de conformitat amb el que disposen l’article
21.1.m) de la Llei de Bases de Règim Local i l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i d’acord amb l’article 63 i els articles 64 i 65 del Reglament Orgànic
Municipal, i per raons d’extraordinària i urgent necessitat.
Vist les conclusions de la proposta de decret.
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
DECRETO:
PRIMER.-. Vist que es donen els supòsits de l’apartat 4 de la DA 3 del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, i la modificació operada pel Reial Decret 465/2020, de 17 de
març, es declara la continuació del procediment per motius estretament vinculades als
fets justificatius de l'estat d'alarma / indispensables per a la protecció de l'interès
general o per al funcionament bàsic dels serveis.
SEGON.- APROVAR les condicions detallades a continuació per a la reobertura de
terrasses d'establiments d'hostaleria i restauració, adaptats als criteris establerts per
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l'ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de determinades restriccions
de l’àmbit nacional, establertes arrel de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de
la fase 1 del Pla per la transició a una nova normalitat, SUSPENENT de forma parcial
i temporal l’aplicació de l’Ordenança reguladora de terrasses a l’Àmbit de PMU 17,
plaça Cap de la Vila, Passeig de la Ribera, Platja Sant Sebastià, Avinguda Balmins i
d’altres espais del Casc Antic i, concretament, l’article 2.2 i 2.4; article 3, últim paràgraf;
l’article 4, apartats 1 a 7; l’article 5, apartats 1,2,3 i 4 (en la seva totalitat), 5 (tret el
5.5.5) i 6 (tret dels seus subapartats 2 i 3;) i article 6.1 b), de l’esmentada Ordenança,
mentre duri la implementació progressiva de les mesures de desescalament, d’acord
amb les fases establertes en el “Pla per a la transició cap a una nova normalitat”
aprovat pel Govern de l’Estat, fins al retorn de l’anomenada “nova normalitat”, en no
ser possible la seva aplicació en el context normatiu actual i amb la voluntat de facilitar
i flexibilitzar la tramitació i implantació de les terrasses durant la present situació de
crisi i llur transició.
"CONDICIONS PER A LA REOBERTURA DE TERRASSES:
1. Es reduirà el nombre de taules a la meitat respecte de la última autorització
municipal (2019).
2. Cal mantenir la distancia de seguretat de 2 m entre taules.
3. La màxima ocupació serà de 10 persones per taula o agrupació de taules.
4. Es considera terrassa a l'aire lliure aquell espai que no estigui cobert o que
estant cobert està rodejat lateralment per un màxim de dues parets, murs o
paraments.
5. Per donar compliment de l'article 7 de l’ordre SND 399/2020, s'haurà
d'assegurar que es manté la distancia de seguretat de 2 metres respecte dels
vianants que circulin pel carrer i que puguin accedir als habitatges i als
comerços limítrofs a les terrasses.
Això, traslladat a l’autorització de l’ocupació de l’espai públic amb taules i
cadires, dóna lloc als següents condicionants:
- Als carrers de vianants, voreres i places amb molta intensitat de trànsit
de vianants s’haurà de garantir que es manté en tot moment una franja
lliure pel pas de vianants, garantint les distancies de seguretat, d’un
mínim de 6,00 metres d’amplada.
- Als carrers de vianants, voreres i places amb poca intensitat de trànsit
de vianants s’haurà de garantir que es manté en tot moment una franja
lliure pel pas de vianants, garantint les distancies de seguretat, d’un
mínim de 3,80 metres d’amplada. En el cas de terrasses confrontades la
franja lliure pel pas de vianants haurà de ser d’un mínim de 5,80 metres
d’amplada.
- No es poden col·locar vetlladors (barrils).
- No es podran obrir al públic les terrasses cobertes tal i com es defineix
a l’ordre ministerial.
- En cas d’aglomeracions de gent que no permetin mantenir les
distancies de seguretat s’hauran de desmuntar immediatament les
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terrasses sense que hi hagi una ordre expressa d’un agent de l’autoritat.
Cas que es constati que no es mantenen a les distancies de seguretat
tant a la terrassa com amb els vianants que passen pel carrer es
procedirà a enretirar l’habilitació de poder disposar de terrassa i, si
escau, s’incoarà el corresponent expedient sancionador.
- S’han de mantenir en tot moment les distancies a accessos (portes
d’habitatges i portes d’establiments annexes). Des del límit de la porta
més propera a l’establiment on s'instal·li la terrassa hi haurà d'haver
com a mínim 2 metres de separació, sens perjudici del previst en el punt
6.
- Pel que fa a les distàncies a altres terrasses s’hauran d’assegurar els 2
metres. En terrasses que limiten lateralment s’hauran de separar 1
metre cadascuna per assegurar el distanciament de 2 m, sense perjudici
del previst en el punt 6.
- En aquells establiment on es pugui col·locar la terrassa (carrers de
vianants, voreres i/o places) de menys de 8 metres d’amplada la
terrassa s’haurà de col·locar preferentment enganxada a la façana. El
respatller de la cadira haurà d’estar perpendicular a la façana. En cap
cas la cadira tirarà enrere cap al centre del carrer.
6. En qualsevol cas, l’adopció de mesures addicionals de seguretat, com ara que
s’estableixi que els carrers amb major densitat de trànsit siguin d’un sol sentit
de marxa, l’ús generalitzat de mascaretes, la instal·lació per part dels titulars
de les terrasses de pantalles o mampares admeses pels serveis tècnics locals i
la normativa sanitària aplicable o qualsevol altre legalment previst, poden se
valorats alhora d’adequar les esmentades determinacions a una terrassa o
carrer en concret que no compleixi exactament amb les anteriors
determinacions.
Als efectes exclusivament del present Decret, es considera que els carrers amb
molta intensitat de trànsit de vianants són els següents:
Parellades, fins Marquès de Mont-roig
Marquès de Mont-roig
Plaça Indústria
Primer de Maig
Major
Cap de la Vila
Passeig Vilafranca
Sant Francesc
Artur Carbonell
Jesús, entre Francesc Gumà i e Cap de la Vila
Passeig Ribera
Platja Sant Sebastià complerta (Barcelona - Port de n’Alegre)
Passeig Vilanova entre Passeig Vilafranca i carrer Europa.
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7. No serà d’aplicació la prohibició genèrica i general d’instal·lar les terrasses més
enllà de la façana física de l’establiment o a la calçada, així com qualsevol altra
prohibició o condició a priori i genèricament establerta per la nostra ordenança
municipal, sinó que es podrà valorar en cada cas per part dels serveis tècnics
municipals les ubicacions de terrasses proposades, sempre i quan dita
ocupació garanteixi la mobilitat, accessibilitat i seguretat, tant dels usuaris de
les terrasses, com dels vianants i vehicles.
8. Caldrà garantir, en tot moment, la circulació dels serveis d’emergència ( de 3,5
a 4 metres).
Es poden reobrir les terrasses interiors d’establiments autoritzades, no
cobertes, que puguin mantenir la distancia de seguretat de 2 metres entre
taules.

TERCER.- ESTABLIR, en mèrits del que disposa l’article 7 de l’esmentada ordenança
municipal 3.7., que l’horari de les esmentades terrasses serà: fins a les 23:30 hores
per als bars i bars-restaurants, i fins a les 00:00 hores, per als restaurants, de
diumenge a dijous, ambdós inclosos, i fins les 01:00 hores de la matinada, els
divendres i dissabtes, així com les vigílies de festius.
A partir de l’entrada de Sitges en la segona fase de la desescalada programada pel
govern central, aquest horari s’ampliarà respecte d’aquelles terrasses ubicades en
l’àmbit territorial municipal inclòs en aquesta segona fase, fins els horaris habituals (és
a dir, coincident amb l’horari de tancament de l’establiment, tret de les terrasses
ubicades dins el casc antic, que tenen limitat el seu horari del dia 1 de maig a 31
d'octubre, de la nit de diumenge a dilluns, fins la nit de dijous a divendres a les 00:30
i les nits de divendres a dissabte i de dissabte a diumenge i vigílies de festiu, fins les
01:00 hores; i del dia 1 de gener fins el 30 d'abril i de l'1 de novembre fins el 31 de
desembre, de la nit de diumenge a dilluns, fins la nit de dijous a divendres, a les
00:00 hores, i les nits de divendres a dissabte i de dissabte a diumenge, així com les
vigílies de festiu, fins les 00:30 hores.
Aquesta prescripció no serà d’aplicació a aquells establiments i terrasses que tenen
imposat un horari de funcionament especial.
QUART.- ACORDAR que, excepcionalment i per aquest any, les autoritzacions de
terrasses, així com en el seu cas, les ampliacions de les ja autoritzades, es tramitaran
com a comunicació prèvia, segons models que s’aproven com Annex I i Annex II
del present decret.
Juntament amb les dades de l’objecte de l’ocupació, l’interessat declararà la seva
responsabilitat en el compliment de les condicions que es fixen en aquesta sol·licitud
de forma que, en el moment d’efectuar-la ja es podrà procedir a la instal·lació de la
terrassa, atès que no hi haurà resolució expressa. Seran els serveis municipals els
quals comprovaran el compliment de les condicions.
No obstant lo anterior, NO es tramitaran com a llicència comunicada, les sol·licituds
per terrasses que impliquin ocupació de calçada, les quals requereixen informe tècnic
previ.
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L’Ajuntament està facultat per verificar les dades que consten a la comunicació, i la
inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti
en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen la impossibilitat de
continuar ocupant la via pública des del moment en què es notifiqui la resolució
corresponent a les persones afectades, sens perjudici de les responsabilitats
penals, civils o administratives que escaigui
Aquestes autoritzacions s’atorgaran de manera cautelar i la seva durada s’establirà
tenint en compte la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. En cap cas,
aquestes autoritzacions podran excedir de l’exercici 2020.
CINQUÈ.- ENCARREGAR al Departament de Serveis Urbans de la Corporació que,
abans de l’entrada en la Fase 2 de la desescalada, habiliti tots aquells espais
possibles de la via pública actualment ocupats per mobiliari urbà, o destinats tant a la
circulació com a l’aparcament o estacionament de vehicles, susceptibles de poder
destinar-los a l’ampliació de l’espai ocupable per a les terrasses o, en el seu cas, per
incrementar l’espai per als vianants, de manera proporcional a l‘increment de dites
terrasses, que es proposin per part del Departament d’Activitats. Igualment,
ENCARREGAR al Servei de Mobilitat que abans d’entrar en l’esmentada fase presenti
una proposta de tancament a la circulació de vehicles d’alguns carrers de Casc antic,
així com per a l’organització de la circulació dels vianants en un sol sentit per aquells
carrers de l’esmentat casc de molta intensitat de trànsit de vianants.
SISÈ.- HABILITAR la següent adreça de correu electrònic on es puguin dirigir els
dubtes, consultes i/o peticions, indicant a l'assumpte consulta i adreça de la terrassa:
terrasses@sitges.cat.
SETÈ.- ADVERTIR als titulars de les respectives terrasses que el pagament de la taxa
per l’ocupació o aprofitament del domini públic local i serveis complementaris, no
s’haurà d’efectuar abans de començar l’ocupació, com fins ara, sinó que es practicarà
d’ofici per part de la Corporació la corresponent liquidació, en funció de l’efectiva
ocupació i aprofitament de l’espai públic, de conformitat amb el que preveu l’article
26.3 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals, tenint com a criteri orientatiu l’establert
pels serveis tècnics municipals. Aquesta liquidació que es notificarà als interessats
abans de finals d’aquest any.
VUITÈ.- COMUNICAR del present Acord a la Policia Local, a la Secretaria General i al
Departament d’Ingressos d’aquest Ajuntament pel seu coneixement i efectes.
NOVÈ.- PUBLICAR la present resolució pel general coneixement de tots els
ciutadans, al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-tauler i als mitjans de comunicació
locals.
Aquest Acord entrarà en vigor el dia de la seva publicació i tindrà una vigència
indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació segons l’evolució de la situació
epidemiològica i d’acord amb les instruccions de l’autoritat sanitària.
DESÈ.- Donar compte de manera immediata del present decret al proper Ple de la
Corporació.
ANNEX I
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COMUNICACIÓ PRÈVIA DE RENOVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ DE TERRASSES A LA VIA
PÚBLICA
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms
Domicili

Núm.

Municipi

CP

DNI/Targeta/Passaport

Pis

Porta

Telèfon fix i mòbil
Correu electrònic

En qualitat de (administrador/a, titular …)

Dades del/a titular de l'activitat
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

Domicili de notificacions
Municipi

CP

Dades del local amb llicència d'obertura d'activitat vigent
Emplaçament

Núm.

Local

Porta

Nom comercial de l’establiment:

Durada de l'ocupació de la via pública
Fase 1 __
Fase 2 __
Fase 3 __
Altres ___

Dades de la terrassa:
Superfície de la llicència inicial concedida: _______ m2
Superfície que renovo: ___________ m2
Número total de taules i cadires inicialment concedides:
Número total de taules i cadires que sol·licito:

Declaro que ocuparé com a màxim el 50% del nombre de taules i cadires de la llicència inicial concedida
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Declaro que estic al corrent del pagament de les liquidacions de la taxa per ocupació o aprofitament del
domini públic local i serveis complementaris corresponents a exercicis anteriors.
Declaro que sóc coneixedor que d’acord amb l’Ordenança 3.7, la renovació de la present autorització per
l’any 2021 s’haurà de fer mitjançant l’oportuna sol·licitud de llicència.
En cas que es produeixi canvi de titularitat o de característiques de la terrassa, s’haurà de comunicar a
l’Ajuntament.
A causa de la vigència de l’estat d’alarma d’acord amb el Reial decret 463/2020, la taxa preceptiva serà
liquidada d’ofici.
L’Ajuntament està facultat per verificar les dades que consten a la comunicació, i la inexactitud, la falsedat
o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació
preceptiva determinen la impossibilitat de continuar ocupant la via pública des del moment en què es
notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sens perjudici de les responsabilitats penals,
civils o administratives que escaiguin.
Tenint en compte l’excepcionalitat de la situació, i en funció de la crisi sanitària, es podrà variar el número
de taules durant el període pel qual es demani inicialment l’ocupació (exemple: en una terrassa de 10
taules, inicialment es demanen 5 taules i després 3 més i després 2 mes, per fer un total de 10 taules).
Les ampliacions i variacions en les condicions de la terrassa per aquest any 2020 es permeten per raó de
la crisi sanitària del COVID-19, de forma que tenen caràcter provisional, transitori, i no creen cap dret
consolidat en la persona autoritzada, ni el dret a possibles indemnitzacions.
Aquesta ocupació màxima del 50% de les taules autoritzades es podrà modificar quan la normativa que la
regula ho permeti.
REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en
qualsevol dada o document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una
comunicació prèvia comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el
tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es
coneixen. La resolució administrativa que constata les circumstàncies a què fa referència l'apartat anterior
pot comportar també l'inici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats que
estableix la legislació vigent. També comportarà la revocació, sense dret a indemnització de cap mena, les
ocupacions que no s’ajustin a les dades que constin en la comunicació o en la resolució expressa.

Data

Signatura del/la sol·licitant

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Nota:
Condicions per a la reobertura de terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració
Reobertura de les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració.
1. S'autoritza la reobertura al públic de les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració limitant-se
al cinquanta per cent de les taules permeses en l'any immediatament anterior a la base de la corresponent
llicència municipal. En tot cas, s'ha d'assegurar que es manté la deguda distància física de al menys 2
metres entre les taules o, si s'escau, agrupacions de taules.
2. En el cas que l'establiment d'hostaleria i restauració obtingués el permís de l'Ajuntament per
incrementar la superfície destinada a la terrassa, es podran incrementar el nombre de taules que preveu
l'apartat anterior, respectant, en tot cas, la proporció del cinquanta per cent entre taules i superfície
disponible i duent a terme un increment proporcional de l'espai de vianants en el mateix tram de la via
pública en el qual s'ubiqui la terrassa.
3. S'autoritzen les reunions a les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració de fins a un màxim
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de deu persones per taula o agrupació de taules. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest
fi, hauran de ser d’acord al nombre de persones, permetent que es respectin la distància mínima de
seguretat interpersonal.
Mesures d'higiene i / o prevenció en la prestació de servei a terrasses.
En la prestació de servei a les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració s'han de dur a terme
les següents mesures d'higiene i / o prevenció:
a) Neteja i desinfecció de l'equipament de la terrassa, en particular taules, cadires, així com qualsevol
altra superfície de contacte, entre un client i un altre.
b) Es prioritzarà la utilització de jocs de taula d'un sol ús. En el cas que això no fos possible, cal evitar l'ús
de les mateixes estovalles o estalvis amb diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el
seu canvi entre serveis.
c) S'ha de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat virucida
autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas a l'entrada de l'establiment o local, que hauran
d'estar sempre en condicions d'ús.
d) Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius,
evitant, en la mesura del possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després
de cada ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix.
e) S'ha d'evitar l'ús de cartes d'ús comú, optant per l'ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells
o altres mitjans similars.
f) Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o estovalles, entre d'altres,
s'emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i
treballadors.
g) S'eliminaran productes d'autoservei com tovallons, palilleros, setrilleres, setrills, i altres estris similars,
prioritzant monodosi d’un sol ús o el seu servei en altres formats a petició de client.
h) L'ocupació màxima dels lavabos pels clients serà d'una persona, llevat en aquells supòsits de persones
que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per la seva
acompanyant. S'ha de procedir a la neteja i desinfecció dels esmentats lavabos, com a mínim, sis
vegades al dia.
i) En retirar la terrassa, el titular de l’autorització haurà de netejar i desinfectar diàriament la zona
afectada.
Mesures d'higiene i / o de prevenció per al personal treballador.
1. El titular de l'activitat econòmica que es realitzi a la terrassa de l'establiment o local haurà de complir,
en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos que estableix la legislació vigent, tant amb caràcter
general com de manera específica per prevenir el contagi del COVID19. En aquest sentit, s'ha
d'assegurar que tots els treballadors compten amb equips de protecció individual adequats al nivell de
risc, i que tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de treball gels hidroalcohòlics amb
activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això no
sigui possible, aigua i sabó. L'ús de màscares serà obligatori quan no pugui garantir-se la distància de
seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els mateixos
treballadors. Tot el personal haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús dels esmentats equips de
protecció. L'anterior serà també aplicable a tots els treballadors de terceres empreses que prestin serveis
en el local o establiment, ja sigui amb caràcter habitual o de forma puntual.
2. La disposició dels llocs de treball, l'organització dels torns i la resta de condicions de treball presents en
el centre es modificaran, en la mesura necessària, per garantir la possibilitat de mantenir la distància de
seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els treballadors, sent això responsabilitat del titular de
l’activitat econòmica o de la persona en qui aquest delegui.
3. S'habilitarà un espai perquè el treballador pugui canviar-se de roba i calçat a l'arribar al centre de treball
i al finalitzar el seu torn abans de sortir de la instal·lació. Aquest espai ha de comptar amb taquilles o,
almenys, facilitar un armariet o similar on els empleats deixin la seva roba i objectes personals.
4. Així mateix, les mesures de distància previstes en aquesta ordre s'han de complir, si escau, als
vestidors, taquilles i lavabos dels treballadors, així com en les àrees de descans, menjadors, cuines i
qualsevol altra zona d'ús comú.
5. Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà
immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut
corresponent. El treballador haurà d'abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui
valorada per un professional sanitari.
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ANNEX II
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’AMPLIACIÓ DE SUPERFÍCIE DE TERRASSES A LA VIA
PÚBLICA
Fases 1, 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, aprovat pel
Consell de Ministres en data 28 d’abril de 2020. Adaptació a les condicions
previstes a l’ordre SND/399/2020, de 9 de maig.
Es sol·licita una ampliació de superfície respecte a la llicència inicial municipal.
Es respectarà la proporció taules/superfície del 50% i implicarà un increment
proporcional d’espai de vianants en el mateix tram de la via pública.
EN TOT CAS, CAL ASSEGURAR QUE ES MANTÉ LA DEGUDA DISTÀNCIA FÍSICA
D’ALMENYS 2 METRES ENTRE LES TAULES O, SI S’ESCAU, AGRUPACIONS DE
TAULES. I, TAMBÉ, CAL GARANTIR LA DISTÀNCIA MÍNIMA DE SEGURETAT DE 2
METRES ENTRE LES PERSONES.
Aquesta autorització tindrà eficàcia a partir de la data fixada per la corresponent
ordre ministerial del Ministeri de Sanitat publicada al Butlletí Oficial de l’Estat, i
mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves
possibles pròrrogues.

Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms
Domicili

Núm.

Municipi

CP

DNI/Targeta/Passaport

Pis

Porta

Telèfon fix i mòbil
Correu electrònic

En qualitat de (administrador/a, titular …)

Dades del/a titular de l'activitat
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

Domicili de notificacions
Municipi

CP

Dades del local amb llicència d'obertura d'activitat vigent
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Emplaçament

Núm.

Local

Porta

Nom comercial de l’establiment:

Durada de l'ocupació de la via pública
Fase 1 __
Fase 2 __
Fase 3 __
Altres ___

Durada de l'ocupació de la via pública
Fase 1 __
Fase 2 __
Fase 3 __
Altres___

Dades de la terrassa:
Ocuparé el 50% del nombre de taules i cadires de la llicència inicial concedida, sumant-hi el 50% de
taules i cadires de la superfície ampliada.
Superfície de la llicència inicial concedida: _______ m2
Superfície que sol·licito d’ampliació; _______ m2
Superfície total que sol·licito: _______ m2
Número total de taules i cadires que sol·licito:

Relació de documents que s'adjunten
Sol·licitud emplenada degudament.
Plànol, perfectament delineat, format DIN A4, de situació de la instal·lació, amb indicació de la superfície
a ocupar, número de taules i cadires, així com elements addicionals: jardineres, estufes, etc., en cas
que la instal·lació disposi d'ells.
També es grafiarà el mobiliari urbà, arbrat existent i qualsevol tipus de particularitat urbanística propera a
l'àmbit d'afectació de la terrassa.
Autorització, en el seu cas, dels propietaris de les façanes d’immobles aliens a l’activitat i ocupats per la
terrassa.
Altes: Indicar quins:

Declaro que el nombre de lavabos i cabines de WC del local són suficients per a respondre de l'aforament
de les terrasses.
Declaro que estic al corrent del pagament de les liquidacions de la taxa per ocupació o aprofitament del
domini públic local i serveis complementaris corresponents a exercicis anteriors.
A causa de la vigència de l’estat d’alarma d’acord amb el Reial decret 463/2020, la taxa preceptiva serà
liquidada d’ofici.
L’Ajuntament està facultat per verificar les dades que consten a la comunicació, i la inexactitud, la falsedat
o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació
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preceptiva determinen la impossibilitat de continuar ocupant la via pública des del moment en què es
notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sens perjudici de les responsabilitats penals,
civils o administratives que escaiguin.
En cas de produir-se canvi de titularitat o de característiques de la terrassa, s'haurà de comunicar a
l'Ajuntament i fer el tràmit com una nova llicència.
Tenint en compte l’excepcionalitat de la situació, i en funció de la crisi sanitària, es podrà variar el número
de taules durant el període pel qual es demani inicialment l’ocupació (exemple: en una terrassa de 10
taules, inicialment es demanen 5 taules i després 3 més i després 2 mes, per fer un total de 10 taules).
Les ampliacions i variacions en les condicions de la terrassa per aquest any 2020 es permeten per raó de
la crisi sanitària del COVID-19, de forma que tenen caràcter provisional, transitori, i no creen cap dret
consolidat en la persona autoritzada, ni el dret a possibles indemnitzacions.
Aquesta ocupació màxima del 50% de les taules autoritzades es podrà modificar quan la normativa que la
regula ho permeti.
REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en
qualsevol dada o document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una
comunicació prèvia comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el
tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es
coneixen. La resolució administrativa que constata les circumstàncies a què fa referència l'apartat anterior
pot comportar també l'inici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats que
estableix la legislació vigent. També comportarà la revocació, sense dret a indemnització de cap mena, les
ocupacions que no s’ajustin a les dades que constin en la comunicació o en la resolució expressa.
Data

Signatura del/la sol·licitant

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Nota:
Condicions per a la reobertura de terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració
Reobertura de les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració.
1. S'autoritza la reobertura al públic de les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració limitant-se
al cinquanta per cent de les taules permeses en l'any immediatament anterior a la base de la corresponent
llicència municipal. En tot cas, s'ha d'assegurar que es manté la deguda distància física de al menys 2
metres entre les taules o, si s'escau, agrupacions de taules.
2. En el cas que l'establiment d'hostaleria i restauració obtingués el permís de l'Ajuntament per
incrementar la superfície destinada a la terrassa, es podran incrementar el nombre de taules que preveu
l'apartat anterior, respectant, en tot cas, la proporció del cinquanta per cent entre taules i superfície
disponible i duent a terme un increment proporcional de l'espai de vianants en el mateix tram de la via
pública en el qual s'ubiqui la terrassa.
3. S'autoritzen les reunions a les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració de fins a un màxim
de deu persones per taula o agrupació de taules. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest
fi, hauran de ser d’acord al nombre de persones, permetent que es respectin la distància mínima de
seguretat interpersonal.
Mesures d'higiene i / o prevenció en la prestació de servei a terrasses.
En la prestació de servei a les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració s'han de dur a terme
les següents mesures d'higiene i / o prevenció:
a) Neteja i desinfecció de l'equipament de la terrassa, en particular taules, cadires, així com qualsevol
altra superfície de contacte, entre un client i un altre.
b) Es prioritzarà la utilització de jocs de taula d'un sol ús. En el cas que això no fos possible, cal evitar l'ús
de les mateixes estovalles o estalvis amb diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el
seu canvi entre serveis.
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c) S'ha de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat virucida
autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas a l'entrada de l'establiment o local, que hauran
d'estar sempre en condicions d'ús.
d) Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius,
evitant, en la mesura del possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després
de cada ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix.
e) S'ha d'evitar l'ús de cartes d'ús comú, optant per l'ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells
o altres mitjans similars.
f) Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o estovalles, entre d'altres,
s'emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i
treballadors.
g) S'eliminaran productes d'autoservei com tovallons, palilleros, setrilleres, setrills, i altres estris similars,
prioritzant monodosi d’un sol ús o el seu servei en altres formats a petició de client.
h) L'ocupació màxima dels lavabos pels clients serà d'una persona, llevat en aquells supòsits de persones
que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per la seva
acompanyant. S'ha de procedir a la neteja i desinfecció dels esmentats lavabos, com a mínim, sis
vegades al dia.
i) En retirar la terrassa, el titular de l’autorització haurà de netejar i desinfectar diàriament la zona
afectada.
Mesures d'higiene i / o de prevenció per al personal treballador.
1. El titular de l'activitat econòmica que es realitzi a la terrassa de l'establiment o local haurà de complir,
en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos que estableix la legislació vigent, tant amb caràcter
general com de manera específica per prevenir el contagi del COVID19. En aquest sentit, s'ha
d'assegurar que tots els treballadors compten amb equips de protecció individual adequats al nivell de
risc, i que tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de treball gels hidroalcohòlics amb
activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això no
sigui possible, aigua i sabó. L'ús de màscares serà obligatori quan no pugui garantir-se la distància de
seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els mateixos
treballadors. Tot el personal haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús dels esmentats equips de
protecció. L'anterior serà també aplicable a tots els treballadors de terceres empreses que prestin serveis
en el local o establiment, ja sigui amb caràcter habitual o de forma puntual.
2. La disposició dels llocs de treball, l'organització dels torns i la resta de condicions de treball presents en
el centre es modificaran, en la mesura necessària, per garantir la possibilitat de mantenir la distància de
seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els treballadors, sent això responsabilitat del titular de
l’activitat econòmica o de la persona en qui aquest delegui.
3. S'habilitarà un espai perquè el treballador pugui canviar-se de roba i calçat a l'arribar al centre de treball
i al finalitzar el seu torn abans de sortir de la instal·lació. Aquest espai ha de comptar amb taquilles o,
almenys, facilitar un armariet o similar on els empleats deixin la seva roba i objectes personals.
4. Així mateix, les mesures de distància previstes en aquesta ordre s'han de complir, si escau, als
vestidors, taquilles i lavabos dels treballadors, així com en les àrees de descans, menjadors, cuines i
qualsevol altra zona d'ús comú.
5. Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà
immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut
corresponent. El treballador haurà d'abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui
valorada per un professional sanitari.

Ho mana i signa l’Il·lma. Sra. Alcaldessa.
Sitges, a data de la signatura electrònica.
AURORA CARBONELL I ABELLA
Alcaldessa

OSCAR BUXERES SOLER
Secretari General
En dono fe (art. 3.2 RD 128/2018)
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