
D'acord amb la normativa
de l'Estat espanyol, no es
pot instal·lar la terrassa

perquè no es pot mantenir
una separació de

seguretat de 2 metres amb
els vianants.

 

Es pot instal·lar la terrassa
seguint les condicions

pertinents.
 

En el cas que vulgueu procedir
a l'obertura de l'establiment cal

comunicar-ne la data
d'obertura fent clic aquí.

 
Serà responsabilitat de

l'establiment el compliment de
les normes dictades per

l'autoritat competent, que
trobareu fent clic aquí.

 
Si voleu ampliar la terrassa

contacteu-nos a:
jcienfuegos@paeria.cat

Vetlladors ubicats sobre la vorera
 

EN QUINS CASOS PUC OBRIR LA
TERRASSA DEL MEU ESTABLIMENT?

Vorera de menys 
de 4 metres

Vorera de més
de 4 metres

Si us trobeu en aquesta
situació i voleu col·locar

vetlladors quan ho permeti
la fase 1, poseu-vos en

contacte amb nosaltres per
buscar una solució

alternativa:
jcienfuegos@paeria.cat

https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=51&IdTramit=1902
https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=51&IdTramit=1902


D'acord amb la normativa
de l'Estat espanyol, no es
pot instal·lar la terrassa

perquè no es pot mantenir
una separació de

seguretat de 2 metres amb
els vianants.

 
 

Es pot instal·lar la terrassa
seguint les condicions

pertinents.
 

En el cas que vulgueu procedir
a l'obertura de l'establiment cal  

comunicar-ne la data
d'obertura fent clic aquí.

 
Serà responsabilitat de

l'establiment el compliment de
les normes dictades per

l'autoritat competent, que
trobareu fent clic aquí.

 
Si voleu ampliar la terrassa

contacteu-nos a:
jcienfuegos@paeria.cat

Vetlladors ubicats en una plataforma 
sobre estacionament

 

EN QUINS CASOS PUC OBRIR LA
TERRASSA DEL MEU ESTABLIMENT?

Vorera de menys 
de 2 metres

Vorera de més
de 2 metres

Si us trobeu en aquesta
situació i voleu col·locar

vetlladors quan ho permeti
la fase 1, poseu-vos en

contacte amb nosaltres per
buscar una solució

alternativa:
jcienfuegos@paeria.cat

https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=51&IdTramit=1902
https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=51&IdTramit=1902


Puc instal·lar la terrassa?
 
Pots instal·lar la terrassa deixant un pas central de
minim 4 m d’amplada.

Vetlladors ubicats en una plaça pública, 
rambla o passeig.

 

EN QUINS CASOS PUC OBRIR LA
TERRASSA DEL MEU ESTABLIMENT?

Si voleu ampliar la terrassa contacteu-nos a:
jcienfuegos@paeria.cat



En voreres o plataformes
se separarà la terrassa un
mínim de 2 m de la façana
per deixar pas als
vianants amb seguretat.

Màxim 50% de les taules
de llicència que es disposa
de l'Ajuntament.
*es podrà sol·licitar
ampliació de l'espai

En places i rambles es
deixarà un pas central de
mínim 4 m d'amplada.

Separació entre els
extrems de cada taula o
cadira d'un mínim de 2 m.

Les taules de grup seran 
d'un màxim de 10 persones.

Si pots instal·lar terrassa cal complir totes aquestes
condicions d'acord amb la normativa de l'Estat espanyol

EN QUINS CASOS PUC OBRIR LA
TERRASSA DEL MEU ESTABLIMENT?

Per aclariments i dubtes 
contacteu-nos a: 
jcienfuegos@paeria.cat


