Ajuntament
Sant Pere de Ribes
TERRITORI I ESPAI PÚBLIC

Santiago Blanco Serrano, Secretari general accidental de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
CERTIFICO:
Que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 19 de maig de 2020, va adoptar, entre
d'altres, i a reserva de l’aprovació de l’acta, l'acord que a continuació es trasllada:
“SUSPENSIÓ DE DETERMINATS PRECEPTES DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE
TERRASSES (COVID-19)
Francisco José Perona Jiménez, President de la Comissió Informativa de Territori i Economia
Local, i com a regidor d’urbanisme i urbanitzacions, presento al Ple de la Corporació el següent
dictamen:
Com a conseqüència de l’entrada en la Fase 1, del procediment de desescalada motivat per la
COVID-19 i, amb l’objectiu d’afavorir l’economia del municipi, tot i garantint la seguretat dels
clients i dels vianants, aquest Ajuntament es planteja poder ampliar les terrasses, de
determinats establiments de restauració del municipi.
Per tal de poder atorgar l’ampliació d’aquelles llicències d’ocupació de l’espai públic, cal deixar
en suspens determinats preceptes de l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de
l’espai públic per a terrasses en aquest terme municipal.
No obstant, la no aplicació d’aquells preceptes no deixa de banda que, per part del
departament de Governació, que és qui autoritza la instal·lació d’aquelles terrasses, s’hagin de
garantir les condicions d’accessibilitat, les sendes de vianants, el manteniment de les
condicions de seguretat (tant dels clients com de les persones que hi circulen), els horaris
establerts i el descans dels veïns, l’accés als habitatges, garatges i locals colindants, la
correcta utilització dels serveis públics, així com qualsevol altre circumstància d’interès general
que pugui esdevenir.
Evidentment, aquestes garanties, hauran de constar a les respectives llicències de modificació
de l’ocupació de l’espai públic a atorgar.
En aquest sentit, s’emet informe jurídic de data 18 de maig de 2020 pel tècnic superior en dret,
Lluís Miret Jacas, en relació a l’establert per l’art. 15.1.2.3 de l’Ordre SND/ de 9 de maig (BOE
núm 130 de 9/5/20), que literalment diu:
“Vist l’art.15.1.2.3 de “l’Ordre SND/ de 9 de maig, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad”, que diu
que:
Condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos de hostelería y
restauración.
Artículo 15. Reapertura de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y
restauración.
1. Podrá procederse a la reapertura al público de las terrazas al aire libre de los
establecimientos de hostelería y restauración limitándose al cincuenta por ciento de las
mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente
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licencia municipal. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida
distancia física de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones
de mesas.
A los efectos de la presente orden se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no
cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo
de dos paredes, muros o paramentos.
2. En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviera el permiso
del Ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a la terraza al aire libre, se
podrán incrementar el número de mesas previsto en el apartado anterior, respetando,
en todo caso, la proporción del cincuenta por ciento entre mesas y superficie disponible
y llevando a cabo un incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo
de la vía pública en el que se ubique la terraza.
3. La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesas. La
mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al
número de personas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad
interpersonal.
Vist que, d’acord amb el referit precepte, i en el marc de l’aplicació de la fase 1 del Pla per a la
transició cap a una nova normalitat, s’habilita al Ajuntaments per tal de poder ampliar la
superfície de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració, amb la
conseqüent possibilitat d’incrementar el nombre de taules establert en l’apartat 15.1 de la citada
Ordre d’habilitació; i que, per tant,, s’habilita a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per tal de
poder ampliar la superfície de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i
restauració, amb la conseqüent possibilitat d’incrementar el nombre de taules establert en
l’apartat 15.1 de la citada Ordre d’habilitació, radicats al municipi de Sant Pere de Ribes i
subjectes a la competència d’aquesta Corporació municipal; i sens perjudici del necessària
respecte al règim d’aforament que correspon a cada establiment d’hostaleria i restauració,
d’acord amb l’establert en les pròpies condicions de les autoritzacions municipals i sectorials
corresponents.
Vist l’expressat, i per tal de possibilitar la dita ampliació de superfícies de les terrasses, en els
termes referits a la repetida Ordre, es pot suspendre temporalment durant la vigència de l’estat
d’alarma, la vigència dels preceptes de “Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de
l’espai públic per terrasses en el terme municipal de Sant Pere de Ribes” (aprovada pel Ple de
la Corporació, en data de 19/03/2013 i publicada al BOPB DE 7/05/2013 que s’esmenten en
l’informe tècnic de l’arquitecte municipal, de data 18/05/2020 que integra aquest expedient
(arts. 5.1a), 5.3, 9.3 i 9.5 i 10.2), així com també, d’acord amb les indicacions de l’Inspector en
Cap de la Policia Local que també s’integren igualment a l’expedient, suspendre igualment
temporalment i/o modular, durant la vigència de l’estat d’alarma, l’aplicació de qualsevol altre
determinació i/o precepte de la repetida ordenança que es consideri justificada i pertinent als
efectes de dur a terme l’habilitació municipal per a ampliar la superfície de les terrasses; i en tot
cas, amb la cobertura normativa i també necessària subjecció al disposat en l’Orde de constant
referència i en la resta de la normativa sectorial que regula l’estat d’alarma, tant per a la fase-1
del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, com per a les fases successives que
puguin anar essent d’aplicació; tot entenent-se, que, en el seu cas, caldrà adoptar els
successius acords en matèria de suspensió de preceptes de l’Ordenança Municipal referida
que, en cada cas, pugui requerir l’evolució de les diverses fases que puguin aplicar-se en el
marc del context del vigent estat d’alarma.”
Vista la competència del Ple de la Corporació en matèria d’aprovació d’ordenances municipals
(art. 52.2.d) del TRLLMRLC), i de conformitat amb els antecedents i l’informe de la prefectura
de la cap del Servei de Llicències, Eva Garrido Juan, de data 18 de maig de 2020, es proposa
al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- SUSPENDRE temporalment durant la vigència de l’estat d’alarma la vigència dels
arts. 5.1a), 5.3, 9.3, 9.5 i 10.2), de l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de l’espai
públic per terrasses en el terme municipal de Sant Pere de Ribes” (aprovada pel Ple de la
Corporació, en data de 19/03/2013 i publicada al BOPB de 7/05/2013), així com també
suspendre igualment temporalment i/o modular, durant la vigència de l’estat d’alarma,
l’aplicació de qualsevol altre determinació i/o precepte de la repetida ordenança que es
consideri justificada i pertinent als efectes de dur a terme l’habilitació municipal per a ampliar la
superfície de les terrasses; i en tot cas, amb la cobertura normativa i també necessària
subjecció al disposat en l’Ordre de constant referència i en la resta de la normativa sectorial
que regula l’estat d’alarma; tant per a la fase-1 del Pla per a la transició cap a una nova
normalitat, com per a les fases successives que puguin anar essent d’aplicació; tot entenent-se,
que, en el seu cas, caldrà adoptar els successius acords en matèria de suspensió de
preceptes de l’Ordenança Municipal referida que, en cada cas, pugui requerir l’evolució de les
diverses fases que puguin aplicar-se en el marc del context del vigent estat d’alarma.
SEGON.- PUBLICAR oficialment l’acord adoptat en l’anterior Acord Primer en el Butlletí Oficial
de la Província i en la web oficial municipal.
TERCER.- Donar trasllat dels acords precedents als òrgans competents de la Generalitat de
Catalunya i de l’Administració general de l’Estat.
El regidor, Francisco-José Perona Jimenez fa una explicació del tema.
Es produeix un debat.
Sotmès el dictamen a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per tretze vots
a favor: Dotze del PSC-CP i un de Ciutadans. S’abstenen els cinc regidors de Construïm, el
dos d’ERC i el regidor de Fem Poble.”
I, perquè consti així, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra. Abigail Garrido
Tinta.
Vist i plau,
L’Alcaldessa,
Sant Pere de Ribes, 15 de juny del 2020

Sant Pere de Ribes, 16 de juny del 2020

Santiago Blanco Serrano
Secretari General Accidental

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
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