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RESUM DE LES CONDICIONS 
ESTABLERTES PER A LA REOBERTURA DE 
TERRASSES D'ESTABLIMENTS PÚBLICS 
(Resolució de la Alcaldía nº 1394 de 
08/05/2020, efectes condicionats a l'entrada 
en Fase I de la desescalada) 
 

1.- Suspensió de l'termini de la moratòria per a 
adaptació dels elements de terrassa. 

2.- Per atorgar la llicència i/o autorització per a 
l'establiment haurà de disposar de llicència d'obertura 
o, si no, tenir el dret a obrir el local d'acord amb el 
que disposa la llei. 

3.- Les llicències i / o autoritzacions que s'atorguin per 
aquest procediment extraordinari s'entendran vigents 
fins promulgació d'una nova resolució. 

4.-. No és necessària la presentació de sol·licitud 
d'ocupació de l'domini públic per part dels interessats. 
La tramitació procedimental de les autoritzacions es 
realitzarà d'ofici per l'Administració. 

5.- S'autoritza a cada establiment la instal·lació del 
50% de l'nombre de taules pel que fa a què va 
efectuar l'ocupació durant tot el període estival 2019 
(prenent com a referència el nombre de taules 
instal·lades els mesos de juliol, agost i setembre 
d'aquest any ). 

6.- En aquells casos en què la particular situació i 
ubicació de l'domini públic a utilitzar ho permeti, 
s'autoritzaran augments de superfície per a 
l'ocupació. En aquests casos, s'ha de contemplar la 
proporció del 50% entre taules instal·lades i 
superfície autoritzada. 

7.- En qualsevol dels dos supòsits, s'ha d'assegurar 
que es manté la deguda distància física de al menys 
dos metres entre les taules o, si escau, de les 
agrupacions de taules. El titular de l'establiment serà 
el responsable de l'acompliment d'aquest 
requeriment- 

8.- S'autoritzen les reunions a les terrasses de fins a 
un màxim de deu persones per taula o agrupació de 
taules, havent de ser la taula o agrupació de taules 
que s'utilitzi per a aquesta finalitat acord amb el 
nombre de persones, permetent en tot cas que es 
respecti la distància mínima de seguretat 
interpersonal. 

9.- S'autoritza l'ampliació de l'horari d'obertura de les 
instal·lacions de terrassa, assimilant a l'establert per a 
la temporada d'estiu: 

Terrasses vetlladors exteriors: 08:00 h-01: 30 h. 
Terrasses interiors: 08:00 h.- 00:30 hores 

10.- No és fará el pagament de la taxa per 
aprofitament o utilització de l'domini públic municipal 
durant la vigència de l'estat d'alarma. 

RESUMEN DE LAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS PARA LA REAPERTURA DE 
TERRAZAS DE ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS (Resolución Alcaldía nº 1394 de 
08/05/2020, efectos condicionados a la 
entrada en Fase I de la desescalada) 

1.- Suspensión del plazo de la moratoria para 
adaptación de los elementos de terraza. 

2.- Para otorgar la licencia y/o autorización para el 
establecimiento deberá disponer de licencia de 
apertura o, en su defecto, ostentar el derecho a abrir 
el local de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

3.- Las licencias y/o autorizaciones que se otorguen 
por este procedimiento extraordinario se entenderán 
vigentes hasta promulgación de una nueva 
resolución. 

4.-. No es necesaria la presentación de solicitud de 
ocupación del domino público por parte de los 
interesados. La tramitación procedimental de las 
autorizaciones se realizará de oficio por la 
Administración. 

5.- Se autoriza a cada establecimiento la instalación 
del 50% del número de mesas con respecto al que 
efectuó la ocupación durante todo el periodo estival 
2019 (tomando como referencia el número de mesas 
instaladas los meses de julio, agosto y septiembre de 
ese año). 

6.- En aquellos casos en que la particular situación y 
ubicación del dominio público a utilizar lo permita, se 
autorizarán aumentos de superficie para la 
ocupación. En estos casos, debe contemplarse la 
proporción del 50% entre mesas instaladas y 
superficie autorizada. 

7.- En cualquiera de ambos supuestos, deberá 
asegurarse que se mantiene la debida distancia 
física de al menos dos metros entre las mesas o, en 
su caso, de las agrupaciones de mesas. El titular del 
establecimiento será el responsable del 
cumplimiento de este requerimiento- 

8.- Se autorizan  las reuniones en las terrazas de 
hasta un máximo de diez personas por mesa o 
agrupación de mesas, debiendo ser la mesa o 

agrupación de mesas que se utilice para este fin 
acorde al número de personas, permitiendo en todo 
caso que se respete la distancia mínima de 
seguridad interpersonal. 

9.- Se autoriza la ampliación del horario de apertura 
de las instalaciones de terraza, asimilándolo al 
establecido para la temporada de verano: 

Terrazas veladores exteriores: 08:00 h.-01:30 h. 
Terrazas interiores: 08:00 h.- 00:30 horas 

10.- No procederá el pago de la tasa por 
aprovechamiento o utilización del dominio público 
municipal durante la vigencia del estado de alarma. 

 


