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Llicències d'Ocupació

DECRET
REGIDORIA DE TURISME I COMERÇ
Resolució per la qual s’estableixen els criteris per incrementar la superfície
destinada a les terrasses a l’aire lliure del municipi d'Eivissa, per la situació
provocada per la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària de la
COVID-19.

Les pèrdues econòmiques ocasionades durant aquest confinament de gairebé dos
mesos, en unes dates en què la majoria d’establiments ja començaven a obrir i a rebre
visitants, han creat una situació econòmica com mai s’ha viscut al municipi, a l’illa
d’Eivissa, a les Illes Balears i a l’Estat e spanyol.
2. L'article 15.2 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de
l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova
normalitat, disposa que:
" .../...En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviera el
permiso del Ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a la terraza al aire
libre, se podrán incrementar el número de mesas previsto en el apartado anterior,
respetando, en todo caso, la proporción del cincuenta por ciento entre mesas y
superficie disponible y llevando a cabo un incremento proporcional del espacio
peatonal en el mismo tramo de la vía pública en el que se ubique la terraza…/... "
3. Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Eivissa de posar en marxa ajudes per intentar
pal·liar les pèrdues del petit comerç i dels diferents sectors de restauració, i que es
permetrà de manera excepcional ampliar la superfície de les terrasses en aquells llocs
on sigui possible, es fa necessari establir uns criteris per regular les condicions i els
terminis per atorgar aquestes ampliacions.
4. Fent ús de les atribucions que m'han estat delegades mitjançant Decret d’Alcaldia
número 3897/2019, de data 20 de juny, (BOIB núm. 86 de data 29 de juny de 2019).
RESOLC:
1. Aprovar els Criteris per incrementar la superfície destinada a les terrasses a l’aire
lliure del municipi d'Eivissa, per la situació provocada per la declaració de l’estat
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La gran majoria dels petits comerciants, d’establiments de restauració i d’empreses
lligades als serveis turístics d’Eivissa han hagut de tancar i estan pendents de les
ajudes que ha promès l’Estat espanyol.
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Després de l'aprovació del Reial decret llei 463/2020, de 14 de març, es va declarar
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la
Covid-19, amb el confinament de les persones i el tancament dels serveis no
essencials.

Número: 2020-2814 Data: 21/05/2020

1. L'Organització Mundial de la Salut va elevar l'11 de març de 2020 la situació
d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 a pandèmia internacional.

d’alarma per la crisi sanitària de la COVID-19, que s’acompanya com a annex 1 que
forma part integrant d’aquest decret.
2. Ordenar la seua publicació al Tauler d'Anuncis de la corporació i a la seu electrònica
https://eivissa.sedelectronica.es.
ANNEX 1

2. Les ampliacions extraordinàries, sempre que sigui possible, han de mantenir una
continuïtat amb la terrassa existent.

4. S’ha de respectar en tot moment que el pas establert per als vianants pugui complir
els criteris de les autoritats sanitàries.
5. L’ampliació atorgada ha de complir en tot moment l’Ordre SND/399/2020, de 9 de
maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes
després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la
transició cap a una nova normalitat, en la qual s’estableixen les condicions sanitàries
d’obligat compliment per a l’exercici de l’activitat i qualsevol altre acord adoptat per les
autoritats competents que la pugui modificar.
L’incompliment d’aquestes mesures de seguretat, serà motiu de la revocació
immediata de l’autorització de l’ocupació de via pública i es podrà procedir a la retirada
immediata dels elements.
6. L’establiment sol·licitant no pot tenir deutes amb l’Ajuntament.
7. Aquesta ampliació excepcional es pot utilitzar, com a mesura excepcional, per
pal·liar les pèrdues econòmiques derivades de l’estat d’alarma i de la falta de visitants
prevista per a aquesta temporada fins al 31 de desembre de 2020.
8. Els serveis tècnics municipals tendran en compte els criteris establerts al capítol V
de l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública i zones de
titularitat privada d´ús públic del municipi publicada al BOIB núm. 87 del 19 de maig de
2020.
9. Informar la persona interessada que:
I. La llicència d'ocupació de la via pública es troba condicionada al fet que el títol
habilitant de l'activitat principal no presenti cap inexactitud, falsedat o omissió de
caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document incorporat o en
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3. No pot en cap manera obstaculitzar els accessos als serveis d’emergència, ni les
entrades als habitatges o a altres establiments, així com no dificultar l’ús del mobiliari
urbà.
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1. Les ampliacions excepcionals s’han de sol·licitar mitjançant petició al registre
d’entrada de l’Ajuntament o a la seu electrònica, fent constar que es demana, de
manera excepcional, per la situació creada per la Covid-19, juntament amb un plànol o
croquis de la zona que es vol ocupar. Aquesta ampliació excepcional ha de ser
autoritzada expressament.
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Criteris per incrementar la superfície destinada a les terrasses a l’aire lliure del
municipi d'Eivissa, per la situació provocada per la declaració de l’estat d’alarma
per la crisi sanitària de la COVID-19.

certificat tècnic preceptiu, ja que aquest fet podria determinar que l'administració
competent pogués adoptar, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, la
mesura cautelar de suspensió de l'activitat, d'acord amb l'article 84 de la Llei 7/2013,
de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes
Balears.
II. En tot moment heu de tenir a l'establiment a disposició dels inspectors municipals
per a la seua comprovació i inspecció, la següent documentació:
- Aquesta autorització, acompanyada de croquis en el qual consti la zona de la via
pública concedida i elements amb el quals s'ocupa.
- Adhesiu de la llicència d'ocupació que ha d’estar visible a l'establiment.

Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició, que es
produirà pel transcurs d'un mes des de la seua presentació sense que s'hagi notificat
la seua resolució expressa, pot interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el
termini de sis mesos a partir del dia següent a la desestimació presumpta.
c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
No obstant això, el termini per a la interposició del recurs administratiu o judicial queda
suspès, de conformitat al previst a les disposicions addicionals segona i tercera del
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. El còmput dels
terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el citat Reial decret o, si
escau, les seues pròrrogues.
Eivissa,
En don fe
LA REGIDORA DELEGADA
EL SECRETARI ACCTAL.
(Document signat electrònicament al marge)
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b) Un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un
mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
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a) Directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà
d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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10. Informar que contra aquest Decret, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar:

