
 

PARÀMETRES BASICS PER LA OCUPACIÓ DE LA VIA PUBLICA PER L’US DE TERRASSES 
 

1. Situació excepcional sanitària pandèmia COVID-19. Fase 1. 
 
D’acord amb les mesures de establertes a l’Ordre SND/399/2020, per a la flexibilització 
de determinades restriccions d’àmbit nacional, per la reobertura al públic de les 
terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració, amb les següents 
limitacions: 
 

- Agrupació màxima permesa per taula o agrupació serà de 10 persones.  
- La distància entre taules ha de ser com a mínim de 2 metres. 
- S’ha de garantir en tot moment la inter distància personal de 2 metres. 
- Condicions higiènic sanitàries establertes a l’article 16 de l’ordre SND/399/2020. 

 
S’estableixen els següents criteris tècnics per l’ocupació de la via pública de forma 
excepcional: 
 
1. La ocupació de la via pública s’autoritzarà de forma discrecional i s’avaluarà cada cas 

de forma particular, en el que es prioritzarà la seguretat, l’accessibilitat i l’ús públic. 
2. Podran tramitar la sol·licitud d’ocupació de la via pública per a terrassa exterior a 

l’aire lliure, els  establiments d’hostaleria (bar i restaurants) així com els establiments 
comercials amb degustació. 

3. Els establiments comercials amb degustació, de forma excepcional, podran duplicar 
la superfície màxima permesa establert a l’article 11 de la  Llei 18/2017, de l'1 
d'agost, de comerç, serveis i fires, aplicada a la terrassa exterior a l’aire lliure 
(limitada en condicions normals d’ocupació a una superfície màxima de degustació 
del 33% de la zona de venda i amb un màxim de 30 m2). 

4. L’horari límit d’us de la terrassa serà el que sigui permès per lliure trànsit de les 
persones, fins a les 23h.  

5. La zona de terrassa quedarà separada de la línia de façana una distància mínima de 
1,5 m, o l’amplada màxima de la vorera, permetrà la lliure circulació dels vianants, 
els accessos a altres establiments, edificis i aparcaments.  

6. La terrassa es situarà preferentment a la part davantera de l’establiment, i ocuparà 
la seva amplada segons la perpendicular de façana, amb la particularitat excepcional 
d’ocupar la part davantera de les finques adjacents, de cada costat com a màxim,  
amb l’autorització del titular de l’establiment adjacent, en el cas d’activitat 
econòmica o de la propietat en altres casos. 

7. Els establiments que no puguin ocupar vorera per tal de garantir el pas dels vianants, 
de forma excepcional, es podrà permetre l’ocupació de les zones destinades a 
aparcament a la via pública, de com a màxim la superfície equivalent a dos places. A 
tal efecte es requerirà que l’interessat col·loqui jardineres perimetrals a aquest espai 
per tal d’impedir l’accés directe de la zona de terrassa a la calçada de circulació de 
vehicles i oferir cert grau de protecció. Es requerirà informe o vist i plau favorable de 
la Policia Local per seguretat viaria i mobilitat. 



 

8. Les zones de terrassa situades davant de places o espais amb amplada suficient per 
expandir-se al front de façana o lateralment, es podrà limitar la seva capacitat en 
funció dels serveis que pugui oferir l’establiment als usuaris, i com a base es podrà 
agafar la referència de l’aforament interior del local. 
En aquests casos i segons criteris de l’àrea de territori o la Policia Local per seguretat 
viaria i mobilitat, s’hauran de deixar passos a cada extrem de la zona de terrassa de 
una amplada mínima de 2m, de tal forma que permetin la lliure circulació dels 
vianants en un únic sentit a cada costat. 

9. Les terrasses d’establiments confronts assumiran dintre de la seva zona de terrassa 
la separació de seguretat de 2m entre taules, de forma equitativa. 

10. Al finalitzar l’horari màxim establert per la terrassa, es recollirà tot el mobiliari de i 
es netejarà tota la zona ocupada i/o afectada per l’activitat .  

 
 
Tramitació: 

     
A tal efecte la persona interessada i titular de l’activitat ha de tramitar la seva sol·licitud 
per mitjans d’instància genèrica, adjuntant la següent informació: 
 

- Plànol o croquis a escala normalitzada, de la zona a on es sol·licita la ocupació de 
via pública per la terrassa, amb la situació i número de taules a col·locar, indicant 
les dimensions (cotes) dels passos resultants per vianants i dels accessos a locals, 
passos de vianants o altres  habitatges, així com el mobiliari, enllumenat públic  i 
arbrat existent. 
- Cal que el titular acrediti que disposa d’una pòlissa de d’assegurança de 
responsabilitat civil adient per aquesta activitat de terrassa que cobreixi els danys a 
tercers, amb la còpia de la pòlissa i darrer rebut vigent pagat, o per mitjans d’una 
declaració responsable de disposar-ne signada pel titular de l’establiment. 
- Autorització signada per l’ocupació dels fronts de façana confrontats (si fos el cas). 
 
 

Una vegada es torni a una situació normal, amb la prudència d’altres mesures que es 
puguin imposar per les autoritats sanitàries, els paràmetres excepcionals per l’ocupació 
de la via pública dels establiments de restauració i degustació, quedaran anul·lats.  
 


