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Codi d’expedient: H330. Ocupacions de la via pública per a la instal·lació de terrasses (activitats
lucratives)
Número d’expedient: H3302020000030

[FirmaDecreto]
DECRET NÚM: 2021/906
Antecedents
1. En data 18-5-2020, per decret d’alcaldia LLIB2020001155 es va aprovar el
document “Criteris tècnics a establir en l’ampliació de les terrasses mentre duri el
Pla de transició cap a una nova normalitat” que s’acompanyava com annex, atès
que el municipi acabava d’entrar a la fase 1 del “Pla de transició cap a una nova
normalitat”.
2. El Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària
provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de
Catalunya, ha determinat la finalització de la fase III del Pla per a la desescalada
de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per
la COVID-19 per a tot el territori de Catalunya, amb efectes des de les 00.00 hores
del dia 19 de juny de 2020.
3. En data 4-7-2020, per decret d’alcaldia LLIB20200001740 es va aprovar un segon
decret aprovant els criteris tècnics a establir en l’ampliació de terrasses i
determinant que aquests criteris serien d’aplicació fins el 30-9-2020.
4. En data de 29-9-2020 per decret d’alcaldia LLIB202000002714 es va aprovar una
nova resolució aprovant els criteris tècnics a establir en l’ampliació de terrasses i
determinant que aquests criteris serien d’aplicació fins el 31-12-2020.
5. En data de 23-12-2020 per decret d’alcaldia LLIB202000003817 es va aprovar una
nova resolució aprovant els criteris tècnics a establir en l’ampliació de terrasses i
determinant que aquests criteris serien d’aplicació fins el 31-3-2021.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

Consideracions jurídiques
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, va decidir
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/3268/2020, de
12 de desembre, i la Resolució de SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció

ÓRGANO

REFERENCIA

DECRET

Àrea de Territori i Sostenibilitat

H3302020000030

Codi Segur de Verificació: ac9bc907-3da1-442b-b964-38e16691044c
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081108_2021_6857401
Data d'impressió: 26/03/2021 12:01:22
Pàgina 2 de 3

SIGNATURES

Ìac9bc907-3da1-442b-b964-38eÇ0e*LÈcfÎ

DOCUMENT

1.- JOAN MERCADER CARBÓ - (TCAT), 26/03/2021 10:22
2.- EMILI TAPIAS SOLA - (TCAT), 26/03/2021 10:34
3.- Ajuntament de Malgrat de Mar. 2021/906

del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, han establert
noves restriccions a l’exercici de l’activitat d’hostaleria i restauració.
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 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.) per fer front a la tercera onada.
Malgrat que en el decret de 23-12-2020 es va preveure que l’ampliació de terrasses
s’admetia fins el 31-3-2021, com que la situació de pandèmia es manté, és voluntat
d’aquest ajuntament continuar possibilitant amb caràcter general l’ampliació de l’espai
disponible per l’ocupació de la via pública amb terrasses, per tal de facilitar el
compliment de les distàncies entre les taules, i ajudar així a la viabilitat econòmica
d’aquestes activitats, que han resultat greument perjudicades per la suspensió
acordada amb motiu de la declaració d’alarma i per les restriccions en l’aforament a
l’interior del local i les distàncies entre taules en les terrasses. No obstant, en casos
puntuals i degudament justificats per raons d’interès general, pot no ser possible
mantenir l’ampliació de la terrassa. En aquest cas es comunicaria al titular afectat.
En data 26-3-2021, els tècnics municipals han redactat uns criteris tècnics adaptats a
l’actual situació, d’acord amb la normativa indicada.
Per tot això, de conformitat amb les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC:
Primer. Aprovar el document “Criteris tècnics a establir en l’ampliació de les terrasses
mentre duri la situació de crisis sanitària per la Covid-19” redactat pels tècnics
municipals i que s’acompanya com annex.
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Segon. Establir que aquests criteris seran d’aplicació immediata des del dia d’avui i
fins el 31 de desembre de 2021, sense perjudici de la seva modificació o derogació, si
la normativa superior així ho exigeix.
Tercer. Determinar que “l’Ordenança reguladora dels espais d’ús públic amb
terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar de Malgrat de Mar”, continua vigent en tots
aquells preceptes que no entrin en contradicció amb els esmentats criteris o aquesta
resolució.
Quart. Els titulars d’activitats que estiguin interessats en ampliar les terrasses, ho
hauran de sol·licitar acompanyant la sol·licitud que està disponible a la web municipal i
acompanyar un croquis de la superfície ampliada. La sol·licitud s’entendrà acceptada
si l’ajuntament no comunica el contrari.
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Cinquè. Donar publicitat a aquesta resolució i dels criteris tècnics esmentats a la web
municipal.

Joan Mercader Carbó
Alcalde

Emili Tapias Sola
Secretari General

