Rendes
Ref. Expedient: 5/2020/BOFIS

834 de data 29/05/2020
Decret d'Alcaldia Número:

A la vila de Molins de Rei,

Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 5/2020/BOFIS ,que resulta
del procediment tramitat de/d' Mesures de suport a les activitats d'hostaleria i restauració per a la
instal•lació de les terrasses a la via pública ,dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en
les consideracions que tot seguit s'exposen:

Vist que mitjançant Decret d'Alcaldia número 821, de data 24 de maig de 2020, es va
aprovar diverses mesures de suport a a les activitats d'hostaleria i restauració per a la
instal•lació de les terrasses a la via pública, en concret :
- una bonificació del 75% de la Taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de
domini públic local, en concret l'epígraf 1.2 Taules, cadires, tribunes, etc, col·locades a la
via pública.
- la priorització de l'Ajuntament per poder renovar les llicències municipals per posar taules i
cadires a la via pública, afectades per l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, amb el mateix
número de taules i cadires que tenien concedit a la llicència de l'any 2019, incrementant la
superfície destinada a les terrasses, sempre que aquest increment sigui viable i com a
mesura provisional i temporal.
- la possibilitat, provisional i temporal, de que els restaurants puguin instal·lar terrasses i
que també es puguin instal·lar en l'Avinguda València i una part reformada de l'Avinguda
Barcelona.
Vist que des del dilluns 25 de maig de 2020 ja s'han instal.lat terrasses a diverses vies
públiques del municipi amb gran afluència de gent.
Vist l'article 92 de ordenança municipal reguladora de les activitats i establiments de
concurrència pública de Molins de Rei aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió duta a
terme el 27 de novembre de 2014, i que diu textualment:
"Article 92. Horari de la terrassa
1. Per a la temporada d'estiu, entesa aquesta d'1 de maig a 30 d'octubre: de diumenge a
dijous, de 8 a 24 hores; divendres, dissabte i vigília de festiu, de 8 a 01 hores.
2. Per a la temporada d'hivern, entesa aquesta d'1 de novembre a 30 d'abril: de diumenge a
dijous, de 8 a 23 hores; divendres, dissabte i vigília de festiu, de 8 a 24 hores.
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3. Anual: que correspon a la suma de les Temporades A+B (de l'1/05 al 30/04), no es
correspon a l'any natural.
4. En tots els supòsits anteriors, l'espai públic o terreny privat amb incidència a la via
pública ha de quedar desocupat en la mitja hora posterior a la finalització de l'horari.
5. En cap cas no es podrà instal·lar abans de les 8 h del matí.
Els horaris d'obertura i tancament de les terrasses seran els següents:

Aquests horaris es podran modificar per Decret d'Alcaldia.
El Decret d'atorgament de la llicència podrà contemplar horaris diferents al general, en
zones d'especial sensibilitat."
Vist que mitjançant Decret d'Alcaldia número 1276 de 22 de juliol de 2016 es va modificar
els horaris d'obertura i tancament màxim de les terrasses d'acord amb l'apartat 5 de l'article
92 de l'Ordenança Reguladora de les activitats i establiments de pública concurrència de
Molins de Rei, establint l'horari següent:
• L'obertura de les terrasses en la via pública, en cap cas es podran instal·lar abans de les
7:30 hores del matí.
• L'horari màxim general de tancament de les terrasses en la via pública serà:
- Fins les 23:00 hores de diumenge a dijous.
- Fins les 1:00 hores de divendres, dissabte i vigílies de festes.
Vist que hi ha algunes terrasses que disposen d'horaris més limitats per problemes amb el
veïnatge.
Vist que cal conciliar els horaris de les terrasses contemplades a l'ordenança municipal
amb les franges horàries per a la realització d'activitats a la via pública establertes en
l'Ordre SND/380/2020, de 30 d'abril, sobre les condicions en les que es pot realitzar
activitat física no professional a l'aire lliure durant la situació de crisis sanitària ocasionada
pel COVID-19, que estableix en el seu article 5.1 el següent:
"Artículo 5.

Franjas horarias.

1. Se establecen las siguientes franjas horarias para la realización de las actividades
previstas en el artículo 2.2:
a) La práctica de deporte individual y los paseos solo podrán llevarse a cabo entre las
6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 horas.
b) Aquellas personas que requieran salir acompañadas por motivos de necesidad y las
personas mayores de 70 de años podrán practicar deporte individual y pasear entre las
10:00 horas y las 12:00 horas y entre las 19:00 horas y las 20:00 horas. Las personas
mayores de 70 años podrán salir acompañadas de una persona conviviente de entre 14 y
70 años."
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Vist que l'article 92 de l'ordenança municipal reguladora de les activitats i establiments de
concurrència pública de Molins de Rei disposa que els horaris de l'article 92 podran
modificar-se per Decret d'Alcaldia.
Vist que l'article 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local i de l'article 53.1.m) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya estableixen que l'Alcalde té la
competència d'adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o
d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donarne compte immediat al ple.
Vista la Proposta de Decret del Cap de Negociat de Rendes i Responsable de Serveis Generals
signada el 28.05.2020, amb la supervisió del President de l'Àrea de Serveis Centrals i
d'Economia (ESC) signada en la mateixa data.
Vist l'informe favorable i sense observacions de serveis jurídics signat en data 28.05.2020.
Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la legislació
vigent.
DECRETO:

Primer.- Establir que els horaris de les terrasses mentre estigui vigent les franges horàries
de l'article 5è de l'Ordre SND/380/2020, de 30 d'abril, sobre les condicions en les que es
pot realitzar activitat física no professional a l'aire lliure durant la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19 serà de diumenge a dissabte, ambdós inclosos, de 8:00 h a
23:00 h.
En el cas de terrasses que tinguin establert un horari més limitat que l'anterior, per
problemes amb el veïnatge, prevaldrà aquest.
Segon.- Publicar el present Decret al Butlletí Oficial de la Província i a la web municipal.
Tercer.-. Trasl.ladar el present Decret als Negociats Empresa, Comerç, Mobilitat i Guàrdia
Urbana.

I perque així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.

Xavi Paz Penche

Sandra Castelltort Claramunt

Document signat electrònicament

L'Alcalde
29/05/2020
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Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

La Secretària
29/05/2020 8:49:13

Pàgina 3 de 3

