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Informe complementari de resposta a les al·legacions rebudes durant el tràmit 
d’informació pública respecte a l’aprovació inicial de la modificació de 
l’Ordenança, de 20 de desembre de 2013, de terrasses 
 
A la vista de la proposta de modificació de l’Ordenança de Terrasses a elevar a 
l’aprovació del Plenari del Consell Municipal, se’ns ha transmès per part de la 
Comissió de Govern les següents consideracions. 
 
Amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19 el sector de la restauració ha 
estat un dels més greument perjudicats, per aquesta raó i per tal d’afavorir l’increment 
d’espais d’oci a l’aire lliure, l’Ajuntament va decidir atorgar noves llicències de terrassa, 
de manera excepcional, a través del Decret d’Alcaldia de 20 de maig de 2020. 
 
Les previsions de l’Ordenança recollides al seu article 29 requereixen en molts casos 
executar millores i ajustos als locals per tal de donar compliment als requeriments 
d’accessibilitat i d’elements sanitaris. Sens perjudici de la necessitat de compliment de 
la norma, aquesta pot resultar especialment desproporcionada en alguns casos, en 
especial, pel que fa a locals de petites dimensions, on resulta impossible adequar-se 
mitjançant ajustos raonables. En aquest sentit, cal tenir en compte que la situació de 
pandèmia encara és vigent i continua plantejant un escenari de crisi i d’incertesa, 
alhora que es manté la necessitat d’evitar l’acumulació de persones als locals. 
 
Tot l’exposat es fa especialment palès si ens referim als locals més petits, que 
representen l’oferta de restauració més propera als veïns, formant part del teixit 
comercial i cultural dels barris i que requereixen un tractament proporcional a la seva 
situació. 
 
La proposta que es formula estableix un marc adequat per tal que aquests tipus de 
negocis puguin consolidar les terrasses extraordinàries, amb una regulació que 
atengui al principi de proporcionalitat i que en tot cas, haurà de ser avaluat pels tècnics 
municipals, en el marc de les potestats de l’Ajuntament per l’atorgament de llicències 
d’ús comú especial. Per últim, aquesta excepció ha de ser coherent amb el contingut 
de la Disposició transitòria segona de l’Ordenança i per tant, no podrà admetre’s en 
aquells casos en que es portin a terme canvis substancials a l’interior del local. 
 
Per aquestes raons, es considera adient, a la vista de les al·legacions rebudes en el 
tràmit d’informació pública, incorporar un punt 4 a la Disposició transitòria única de la 
modificació de l’Ordenança en el següent sentit: 
 
 
 
 
Disposició transitòria única 
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1. A partir de l’entrada en vigor de la modificació de l’Ordenança de terrasses que 
habilita la instal·lació de terrasses a la calçada mitjançant plataforma, s’estableix un 
termini de dos mesos perquè els i les restauradors/es que han gaudit de llicència de 
terrassa extraordinària atorgada en virtut del Decret d’Alcaldia de 20 de maig de 2020 
puguin presentar una sol·licitud de llicència. 
 
2. Fins que no consti resolució municipal expressa sobre les sol·licituds de llicències 
de terrassa a què es refereix l’apartat anterior, s’entén prorrogada automàticament la 
durada de les llicències extraordinàries atorgades en virtut del Decret d’Alcaldia de 20 
de maig de 2020, sempre i quan s’hagi efectuat el pagament de la taxa corresponent. 
En cas que el restaurador no hagi sol·licitat la nova llicència en el termini esmentat a 
l’anterior apartat, no es produeix la pròrroga automàtica i el restaurador ha de deixar 
lliure l’espai ocupat per la terrassa. 
 
3. L’Ajuntament pot denegar les sol·licituds de llicència a què es refereix l’apartat 1 en 
cas de reincidència en la comissió d’infraccions a aquesta Ordenança de caràcter greu 
o molt greu en el termini de 6 mesos anteriors al 31 de desembre de 2021, així com en 
el cas que s’apreciï una especial saturació a l’àrea per detectar-se gran densitat 
d’establiments que posi en perill l’equilibri entre les activitats i les necessitats de la 
població resident, la cohesió del teixit social i la qualitat de l’espai urbà. Aquesta 
circumstància serà valorada pels serveis tècnics municipals mitjançant informe motivat. 
 
4. Per l’atorgament de les llicències indicades a l’apartat 1 podrà eximir-se als 
sol·licitants del compliment d’allò establert a l’article 29 apartat 3 de l’Ordenança de 
terrasses, prèvia acreditació junt amb la sol•licitud de llicència de les circumstàncies 
que impossibiliten, per comportar una càrrega desproporcionada, l’adequació del local 
als requeriments indicats a l’esmentat precepte mitjançant ajustos raonables. Aquesta 
circumstància serà valorada pels serveis tècnics municipals mitjançant informe motivat. 
Tanmateix, aquesta exempció no es aplicable quan es duguin a terme canvis 
substancials a l’interior del local. 
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