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BAN

La Il·lma. Sra. Elisabeth Oliveras Jorba, Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès,

INFORMO
1.- En data 30 de gener de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar 
el coronavirus COVID-19 com a emergència de salut pública a nivell internacional, per 
la qual s’havien de prendre mesures per protegir la salut i seguretat de la població, així 
com a garantir la prestació i el servei del sistema de salut pública.

2.- Arran d’aquests fet l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès mitjançant ban de data 
15 de març de 2020 va ordenar el tancament de tota activitat que fos no essencial, 
entre les que hi havia les terrasses dels establiments relacionats amb la restauració.

3.- Atenent a l’Ordenança municipal d’ocupació de les vies públiques de l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès i al Reial decret 463/2020, de 14 de març, per al que es 
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel 
el COVID-19

4.- Vist que Sant Quirze del Vallès que es troba a la Regió Sanitària Metropolitana 
Nord i que aquesta regió entrarà al fase 1 de la desescalada de la crisi sanitària i donat 
que amb aquesta fase es poden reobrir les terrasses dels establiments de restauració 
amb condicions, caldrà tenir en compte que, les terrasses dels establiment que optin 
per obrir i mentre no es decreti el contrari  caldrà:

a) Mantenir sempre el distanciament social de 2m entre persones que no ocupin 
la mateixa taula.

b) Sempre caldrà mantenir un mínim de 2 m a les façanes dels edificis per tal de 
garantir el pas de les persones que passin per les voreres.

c) Si les condicions de la via ho permeten, el titular de la terrassa podrà superar 
l’amplada del seu establiment per tal de complir amb la mesura del 
distanciament social (2 m) i sempre com a mesura extraordinària, per poder 
permetre que instal·li tot l’aforament que té autoritzat.

d) Les terrasses tant a via pública com en espai privat excepcionalment han de 
tancar-se abans de les 23h, mentre les condicions de la fase de desescalada 
no canviïn les franges horàries

e) Cal complir obligatòriament les mesures higièniques que especifiqui l’autoritat 
Sanitària i els titulars dels establiments se’n fan responsables.

Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura. 
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