Expedient núm.: 8214/2020

Procediment d’autorització d’ampliació provisional de la superfície de les terrasses a
l’aire lliure dels locals de restauració i hostaleria del terme municipal de Sóller, durant
la vigència de les mesures temporals i excepcionals per a la contenció de la COVID19, aprovades pel Govern Balear.

Atesa la Resolució de la Consellera de Salut i Consum de 9 de desembre de 2020, per la
qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la
contenció de la COVID-19 als municipis de Sóller, Lloseta i Muro (BOIB núm. 206, de
10 de desembre de 2020), que preveu, amb caràcter transitori i fins a les 22:00 hores del
dia 21 de desembre de 2020, el tancament dels espais interiors dels establiments que
exerceixen l’activitat de restauració.
Atès l’Acord del 28 de desembre de 2020 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta
sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, de
conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre
de 2020, i es disposen mesures excepcionals aplicables a l’illa de Mallorca (BOIB núm.
215, de 29 de desembre de 2020).
Atès que es permet que les autoritats municipals respectives puguin autoritzar l'ocupació
de la via pública destinada al trànsit rodat o estacionament de vehicles immediatament
adjacent a les terrasses o façana dels locals destinats a restaurants, bars o cafeteries, per
ocupar-la provisionalment amb taules com a terrassa d'aquests locals.
Aquesta Alcaldia a l'empara de la normativa vigent, per mitjà del present BAN estableix
les condicions que, de manera temporal, regiran les autoritzacions d'ampliació de
superfície de les terrasses d'establiments de restauració del municipi de Sóller, i així ES
FA SABER el següent:
Primer. Durant el període de vigència de les mesures temporals i excepcionals dictades
per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a l’illa de Mallorca, a causa
de la situació creada per la pandèmia provocada per la COVID-19, serà possible obtenir
l'autorització temporal d'ocupació de domini públic per a l'ampliació de la superfície
ocupada per taules i cadires de les terrasses dels establiments d'hostaleria del municipi.
Segon. Durant aquest període, es podrà autoritzar l'ampliació de superfície de les
terrasses, sempre que es compleixin els següents requisits:
- Que la suma de les places de les terrasses o dels espais exteriors ocupats ordinàriament
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pel local i les autoritzades provisionalment no excedeixi de la capacitat ordinària de la
terrassa del local o, en el cas que el local no disposi ordinàriament de terrassa, del 75%
de la capacitat ordinària autoritzada del local. Aquestes places provisionals de terrassa
resten sotmeses a les mateixes regles de disposició, màxim d'ocupació de taules i
distàncies que les places ordinàries.
- Que, malgrat l'ampliació longitudinal, mantingui en tot cas lliure l'accés a garatges i
entrades confrontants en condicions de seguretat.
- Que la instal·lació de taules i cadires en la zona de l'ampliació no requereixi la
realització de cap obra.
- Que l'ampliació no generi, per les seves condicions, cap molèstia als vianants.
Tercer. Donada la situació d'excepcionalitat, i atès la temporalitat de les mesures i a fi
de poder atorgar l’autorització amb la major eficàcia administrativa i celeritat possible,
els interessats hauran de presentar la seva sol·licitud mitjançant un correu electrònic a
l’adreça: batlia@a-soller.es. El telèfon de contacte és el 971 63 84 51.
Les sol·licituds per a l’ampliació provisional de superfície a la terrassa ja concedides en
virtut de l’esmentada Resolució de la Consellera de Salut i Consum de 9 de desembre de
2020, la seva vigència es mantendrà fins a la finalització de les restriccions
corresponents a les mesures temporals i d’excepcionalitat dictades pel Govern Balear.
Quart. Les taules i cadires així com la resta d’elements autoritzats s’hauran de retirar de
la via pública abans de les 18:00 hores.

El Batle de Sóller.
Sr. Carlos Simarro Vicens.
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Cinquè. Les normes contingudes en aquest BAN i les situacions reconegudes de la seva
aplicació tendran en tot cas una vigència limitada la vigència de les mesures temporals i
excepcionals per a la contenció de la COVID-19, aprovades pel Govern Balear.

