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Codi d’expedient: H330. Ús de domini públic per activitats lucratives
Número d’expedient: H3302020000030

CRITERIS TÈCNICS A ESTABLIR EN L’AMPLIACIÓ DE LES TERRASSES
MENTRE DURI LA SITUACIÓ DE CRISIS SANITÀRIA PER LA COVID-19

Durant la segona onada epidèmica a Catalunya, l’estratègia de lluita contra la COVID19 ha comportat l’adopció de diverses mesures preventives i de control per protegir la
salut de la ciutadania. L’Ajuntament de Malgrat de Mar des del 18-5-2020, ha decidit
possibilitar l’ampliació de l’espai disponible per l’ocupació de la via pública amb
terrasses d’establiments de restauració per facilitar el compliment de les mesures
sanitàries i contribuir des del govern municipal, i en la mesura del possible a la
continuïtat d’aquestes activitats.
En l’àmbit de les activitats de restauració, el 19-11-2020, el Govern de la Generalitat
va presentar el Pla d’obertura progressiva de les activitats, però amb posterioritat,
diverses resolucions del Departament de Salut, com la Resolució SLT/716/2021, de 12
de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya, continua establint noves restriccions a l’exercici de l’activitat d’hostaleria i
restauració (limitacions d’horari, aforament interior limitat al 30% de l’autoritzat,
distància mínima de dos metres entre comensals de taules, quatre comensals per
taules, etc.), i estant subjecte a les indicacions del Pla sectorial de la restauració
aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
Aquests criteris seran vàlids mentre sigui vigent la Resolució SLT/716/2021, de 12 de
març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya, o normativa que la prorrogui o modifiqui, en tot allò que no s’hi oposi.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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Aquests criteris podran ser modificats per normativa de les autoritats sanitàries
competents (Departament de Salut o Ministeri de Sanitat).
Amb caràcter general, el desenvolupament de les activitats d’hostaleria i restauració
s’haurà d’ajustar a les determinacions indicades en la normativa sanitària vigent en
cada moment, i el “Pla sectorial específic dels establiments d’hostaleria i restauració”
publicat en el link següent, sense perjudici de les especificitats establertes en les
resolucions anteriorment esmentades:
http://ccam.gencat.cat/web/.content/03_serveis/documents/2020_07_22-DEC-PLAACCIO-SECTOR-RESTAURACIO.pdf
En general, a les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració es tindran en
compte els criteris establerts en les Resolucions vigents en quant a horaris,
aforaments, distàncies mínimes de seguretat, higiene, ventilació, etc.
En totes les terrasses, incloses les ampliacions extraordinàries sol·licitades, es tindrà
en compte el següent:
a) Caldrà respectar la distància física interpersonal vigent en cada moment.
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b) S’haurà de deixar lliure el pas de 3 metres per pas de vehicles i/o per càrrega i
descàrrega, si s’escau.
c) Les terrasses que tinguin vetlladors hauran de deixar permanentment obert,
com a mínim, el paravent frontal per facilitar la ventilació.
d) No es permetrà vetlladors a les terrasses ampliades.
e) La llargada màxima de la terrassa podrà ser superior a l’ample de la façana de
l’establiment, sense que afecti a d’altres terrasses o d’altres establiments de
restauració o comercials en funcionament, i als accessos d’habitatges així com
entrades de vehicles en aparcaments.
f) La resta de preceptes de “l’Ordenança reguladora de la utilització dels espais
d’us públic amb terrasses, vetlladors, mobiliari auxiliar i altres elements vigent
al terme de Malgrat de Mar” continuaran vigents sempre i quan no
contravinguin els criteris tècnics esmentats anteriorment.
Malgrat de Mar, 26 de març de 2021.

Jordi Colomer Payet
Tècnic superior de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
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Carme Mateu Estopà
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