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CIRCULAR SOBRE L’ÚS DE TERRASSES A LA VIA PÚBLICA 
 

- El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’Estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19, modificat pel Reial 
Decret 465/2020 de 17 de març,  en el seu article 10 recollia les mesures de contenció 
en l’àmbit d’establiments i locals comercials, activitats d’hostaleria i restauració. 
 
- En data 25 d’abril de 2020, es va publicar la resolució de 22 d’abril de 2020, del 
Congrés dels Diputats, per la qual s’ordenava la publicació de l’Acord d’autorització de 
la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, que estenia la 
pròrroga des de les 00:00 hores del 26 d’abril a les 00:00 hores del dia 10 de maig de 
2020. 
 
- En data 9 de maig de 2020 es va publicar l’Ordre SND/399/2020, per a la flexibilització 
de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes amb posterioritat a la 
declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a 
una nova normalitat. 
 
Aquesta Ordre preveu diverses mesures en funció del sector/activitat. Pel que fa a les 
activitats d’hostaleria i restauració, s’estableix la reobertura al públic de les terrasses a 
l’aire lliure d’aquests establiments. La ocupació màxima permesa serà de 10 persones 
per taula o agrupació de taules, limitant-se al 50 per cent el nombre de taules 
permeses respecte a l’any immediatament anterior, amb les mesures de prevenció i 
higiene a adoptar. La distància entre les taules haurà de ser d’almenys dos metres. 
 
Els Ajuntaments podran autoritzar incrementar la superfície destinada a terrassa a 
l’aire lliure per poder instal·lar més taules, sempre respectant la proporció del 50 per 
cent entre taules i superfície disponible, i alhora incrementant proporcionalment 
l’espai per a vianants en e tram de la via pública on es trobi la terrassa. 
 
Quan l’establiment permeti l’ús dels serveis als clients, l’ocupació màxima serà d’una 
sola persona, a excepció que l’usuari requereixi assistència, en aquets cas podrà 
accedir amb el seu acompanyant. La neteja i desinfecció del serveis s’haurà de fer, com 
a mínim, 6 cops al dia. 
 
Per part de l’Ajuntament de Palafolls es vol facilitar, en la mesura que sigui possible i 
en funció de les restriccions tècniques i de seguretat establertes, l’ampliació de les 
zones destinades a terrassa per ajudar als establiments d’hostaleria i restauració a 
desenvolupar la seva feina i fer-la econòmicament viable. En aquest sentit, i donada la 
importància de complir estrictament les mesures de seguretat i higiene per evitar el 
contagi i la propagació de la pandèmia, els titulars dels establiments hauran de 
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sol·licitar per mitjà del registre telemàtic de l’Ajuntament de Palafolls, accessible des 
del següent enllaç https://www.palafolls.cat/pl51/ajuntament-seu-electronica/serveis-
i-tramits/tramits/id23/instancia-generica.htm la corresponent autorització d’ocupació 
temporal de la via pública per a destinar-la a terrassa, amb la proposta de superfície 
que voldrien utilitzar, en base a l’aforament que tinguin permès, exposant el nombre 
de taules que voldrien instal·lar, i les mesures de seguretat i higiene que tenen 
previstes per al desenvolupament de l’activitat. 
 
Donat que la situació provocada per la pandèmica sanitària ocasionada per la Covid-19 
evoluciona de forma constant i es preveu la possibilitat que en les properes setmanes 
Palafolls pugui passar a la Fase 1, es recomana als titulars dels establiments que facin 
aquesta sol·licitud al més aviat possible. Paral·lelament, l’Ajuntament de Palafolls 
prepararà unes instruccions concretes per regular l’ús de les terrasses per part dels 
establiments d’hostaleria i restauració per tal que siguin aprovades al proper Ple 
ordinari del dia 21 de maig.  
 
Donada la importància de garantir la salut dels veïns de Palafolls i d’assegurar l’estricte 
compliment de les mesures establertes per a evitar el contagi de la Covid-19, els 
establiments que no hagin demanat l’expressa autorització per a poder instal·lar 
terrasses a la via pública, l’ús de la qual és de competència municipal, no podran 
utilitzar cap superfície per a  aquesta finalitat, i hauran de retirar qualsevol element 
que hi haguessin instal·lat. 
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