ESTAT D’ALARMA / CORONAVIRUS

Condicions tècniques per
instal·lar ampliacions
de terrasses
L’Ajuntament de Sabadell facilita l’ampliació de la superfície ocupada per terrasses
per motius relacionats amb les recomanacions del Ministeri de Salut sempre i quan
es garanteixi l’accessibilitat dels vianants, la seguretat vial i el descans veïnal.
Les ampliacions hauran d’atendre a les següents condicions tècniques i de convivència:

Les ampliacions de terrasses estaran subjectes en tot moment als
criteris que estableixin les autoritats competents per afrontar la crisi
sanitària actual en relació a aforament i a distàncies de seguretat.
Es podrà ampliar la superfície d’ocupació de la via pública
d’una terrassa sempre i quan l’espai públic ho permeti.
Com a màxim es permet l’augment d’un 100% de la superfície de la terrassa respecte
la llicència de la temporada anterior.
En carrers o vies de naturalesa lineal es podrà ampliar la terrassa en sentit transversal
(amplada) sempre i quan es mantingui la distància establerta per la llei d’accessibilitat
a la línia de façana i a 0.60 metres a línia de calçada.
L’increment de superfície en sentit transversal serà el mateix en totes les terrasses
que formin part d’una mateixa unitat visual, paisatgística i funcional.
L’increment de la terrassa en sentit longitudinal (llargada) es farà preferentment en
dues direccions, però els Serveis Municipals podran decidir una única direcció si es veu
afectada un accés a una escala de veïns, un altre establiment, elements de senyalització
de tot tipus, elements de mobiliari urbà, etc.
En tot moment s’ha de preservar l’entrada a tots els establiments i escales de veïns,
que hauran de tenir com a mínim una franja perpendicular d’1,50 metres d’amplada
davant de la seva porta lliure d’obstacles fins la calçada.

No es podrà fer cap ampliació que afecti les façanes de serveis bàsics com poden ser
establiments d’alimentació, farmàcies, consultoris mèdics i altres que pel seu número
d’usuaris regulin l’entrada a l’establiment a l’espai públic.
En places i espais no lineals es podrà ampliar la superfície en dues direccions (amplada
i llargada) sempre i quan la naturalesa del ferm no canviï. Els Serveis Municipals podran
decidir que en aquesta situació d’excepcionalitat no es pugui instal·lar una terrassa per
motius de salut pública (exemple: superfície no pavimentada).
Per l’excepcionalitat de la superfície a ocupar de l’espai públic i la temporalitat de la
mateixa no s’autoritzarà cap intervenció al ferm per la col·locació d’elements auxiliars
com para-sols, mampares, etc.
L’activitat a la terrassa no pot agreujar les condicions sobre residents. En aquest
sentit, en cas que es derivin molèsties greus pel trànsit de vianants, es produeixin
queixes o reclamacions, degudament acreditades o denuncies de la policia local per
molèsties de soroll o pertorbació del descans veïnal o d’altres motius justificats de
consideració municipal, es podrà procedir a la retirada immediata de l’autorització de
la llicència d’ocupació.

Per a qualsevol incidència o consulta podeu contactar amb la Secció
d’Ocupació de la Via Pública: 93 745 34 00 / viapublica@ajsabadell.cat

