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Preàmbul 

 

En l’actualitat, existeix un buit normatiu en allò que fa referència a la regulació de 

les autoritzacions municipals i condicions per a la instal·lació de terrasses annexes 

als establiments de restauració. Aquesta situació, fa imprescindible la redacció 

d’una ordenança que troba el seu origen en la finalitat de regular l’ús de terrasses 

en l’espai públic, compatibilitzant aquesta opció amb el respecte per a la 

convivència ciutadana i la voluntat d’aconseguir un equilibri respectuós entre els 

diversos usos i objectes que intervenen en l’ús i ocupació de l’espai públic. 

 

CAPÍTOL I 

Disposicions generals 

 

Article 1. Objecte 

 

1 .L’objecte d’aquesta ordenança es concreta en la regulació de les autoritzacions, 

el procediment pel seu atorgament i el règim d’ús de l’espai públic de terrasses i el 

seu mobiliari. A aquest efecte, han de determinar-se les condicions d’ubicació, 

superfícies a ocupar, característiques tècniques i estètiques dels elements a 

instal·lar i els seus horaris, així com el règim disciplinari i sancionador al qual 

s’haurà d’ajustar el titular de la llicència en cas d’incompliment de les prescripcions 

establertes. 

 

2. Aquest document no regeix sobre aquells establiments sotmesos a les condicions 

específiques que determina el règim de Concessió administrativa d’ocupació de 

l’espai públic . 

 

Tampoc contempla la regulació dels tendals i paravents adossats a façana. 

 

3. Per a la seva aplicació es distingeixen tres àmbits dins del sol urbà subjectes a 

condicions particulars que es defineixen en l’articulat. Aquests àmbits estan grafiats 

en plànol annex núm. 1 i són. 

 

 Centre històric. 

 Passeig Pere III. 

 Espai públic restant. 

 

Article 2. Definicions 

 

a) Espai públic 

A efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per espai públic: 

- L’espai de vorera, vial de plataforma única, plaça, parc o zona verda d’ús 

públic, en domini públic, obert i lliure d’edificació. 
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- L’espai de titularitat privada que per les seves característiques sigui d’ús 

públic i de lliure utilització pels ciutadans, i no estigui delimitat físicament amb 

espai de domini públic.” 

-  

b) Terrassa 

S’entén per terrassa l’espai degudament autoritzat, situat a l’espai públic on s’ubica 

mobiliari per a ús públic, vinculat a un establiment de restauració, a les activitats 

recreatives i d’hoteleria que tinguin autoritzat el servei de restauració o a 

establiments assimilats, entenent com a tals les creperies, gelateries, iogurteries i 

gofraries. 

En cap cas s’admetrà com a terrassa els muntatges prefabricats tancats, mampares 

de metacrilat o similars, ni l’execució de paraments amb materials de construcció 

permanent. 

 

c) Tarimes i plataformes 

 A efectes d’aquesta ordenança, s’entén per tarima l’element que permet 

aconseguir una base plana per instal·lar una terrassa en un espai públic amb 

pendent.  

 A efectes d’aquesta ordenança, s’entén per plataforma l’element que permet 

aconseguir una superfície plana per instal·lar una terrassa en un espai públic 

sensiblement pla que presenta una pavimentació irregular o sobre zona verda. Per 

instal·lar la plataforma, s’hauran d’executar les mínimes actuacions en el paviment 

existent per tal de garantir-ne l’estabilitat. No caldrà que es retiri, durant la 

vigència de la llicència, fins que es millorin les condicions existents de la 

urbanització. Haurà de complir les condicions d’accessibilitat. 

 

El material d’aquests elements haurà de ser:   

-fusta tractada a l’autoclau, adaptada a la normativa europea PRE/227/2003, amb 

certificació PEFC i FSC. 

-fibres de fusta amb resines de plàstic. 

 

d) Mobiliari 

S’entén per mobiliari tots aquells objectes utilitzats per a la instal·lació de les 

terrasses, com són les  taules, cadires, coixins i respatllers, armaris de restauració, 

para-sols, paravents, jardineres, cendrers, estufes, cartells d’informació, tarimes i 

plataformes. 

No s’accepta en aquesta definició, pel que fa a les autoritzacions de terrasses, 

qualsevol moble que s’utilitzi per a elaborar productes alimentaris. 

 

e) Establiment de restauració 

Són els compresos al Decret 112/2010 de 31 d’agost (Annex 1 _ Capítol IV _ 

Apartat a), pel que s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats 

recreatives en desenvolupament de la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació 

administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 

 

CAPÍTOL II 

Condicions d’implantació 

 

Article 3 

 

1. Condicions general d’implantació. 

 

En els carrers i avingudes on existeixi una diferenciació entre l’espai per als 

vianants i l’espai per a l’arbrat i mobiliari urbà, les terrasses han de situar-se de 

manera que es respecti i prevalgui el pas pels vianants. 

 

En tot cas, la implantació de terrasses ha de garantir les condicions de funcionalitat 

i comoditat dels desplaçaments a peu per la ciutat. 
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2. Determinació d’elements 

 

a) Mòdul tipus a instal·lar 

El concepte mòdul tipus de terrassa el constitueix el conjunt format per una taula i 

quatre cadires, equivalent a una superfície de 4 m2. 

b)  Taules, cadires, coixins i respatllers 

 

Les taules seran, preferentment, d’estructura d’alumini polit i anoditzat de forma, 

rodona, quadrada o rectangular. 

Les cadires seran preferentment d’estructura d’alumini polit i anoditzat amb seient i 

respatller de peces d’alumini anoditzat, d’un únic color per a la terrassa. 

Tot i això, es valoraran altres materials amb el benentès que suposin una millora 

qualitativa i ambiental seguint els criteris que l’ajuntament determini per a cada cas 

en funció de l’entorn de paisatge urbà. 

Les cadires podran disposar de coixins i de respatllers, de material tèxtil, llisos  i 

d’un únic color per a la terrassa. 

 

Tant les taules com cadires disposaran de tacs de goma per evitar el contacte 

directe de les parts  metàl·liques amb el sòl.  

 

c)    Armaris de restauració 

Es tot aquell element destinat a contenir els complements del servei de les taules 

(tovallons, coberts, gots, menús individuals, etc). 

 

d)     Para-sols 

Els para-sols seran de material tèxtil i llis. El suport serà d’alumini polit anoditzat i 

desmuntable. 

No es podran ancorar a terra excepte als espais en que s’autoritzi expressament. 

L’ancoratge dels suports s’executarà de forma que, un cop retirats, el paviment 

actual quedi completament enrasat amb una tapa metàl·lica collada. 

Seran plegables de forma quadrada a quatre aigües, com a màxim de 3,5m. x 

3,5m., amb suport metàl·lic d’alumini polit anoditzat. 

 

e)   Paravents 

Els paravents seran de material tèxtil llis igual als para-sols associats. Hauran 

d’ocupar tot el lateral i tindran una superfície mínima del 50 % amb material plàstic 

transparent, ocupant tot el lateral. 

No s’admetran paravents en els àmbits delimitats com Centre històric i Passeig Pere 

III, segons àmbit grafiat en annex  núm. 1. 

No es podran ancorar a terra excepte als espais en que s’autoritzi expressament. 

L’ancoratge dels suports  s’executarà de forma que, un cop retirats, el paviment 

actual quedi completament enrasat, sense la presència de cap element que 

sobresurti del paviment. 

 

f) Tarimes 

En espais amb pendent es pot autoritzar la instal·lació de tarimes sempre que la 

seva implantació no comporti una alteració significativa de la funcionalitat i del 

paisatge on s’implanti. 

 

Aquesta instal·lació s’ha de subjectar a les condicions següents: 

 

 - S’han de col·locar sobreposades sense afectar al paviment existent ni als 

elements de mobiliari i arbrat. 

 - No es poden situar sobre superfícies destinades a escocells de l’arbrat i si 

es col·loquen sobre registres d’instal·lacions, s’haurà de senyalitzar de forma clara 

aquesta ubicació. 

 - No poden definir desnivells superiors a 50 cm. respecte de la rasant de 

l’espai públic, i si escau, cal realitzar els esglaonaments que pertoquin per no 

superar aquest desnivell. 
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 - Els elements perimetrals de protecció han de ser lleugers i no poden definir 

un parament opac. 

   

g)    Jardineres 

Es podrà autoritzar la col·locació de jardineres al llarg de l’ocupació de la terrassa, 

per tal de separar els usuaris de les terrasses de la calçada o entre terrasses. 

L’ample màxim d’ocupació permès serà de 0,50 m. L’alçada de la torreta serà entre 

0,50 m a 0,60 m. L’alçada total màxima del conjunt de jardinera i planta podrà ser 

de fins a d’1,20 m. 

 

h)    Estufes 

Les estufes només podran ser models homologats pel Departament d’Indústria de 

la Generalitat de Catalunya. Les estufes a col·locar hauran de tenir el menor 

consum possible. 

 

 Estufes de gas propà  (GLP)  

No s’autoritzarà  instal·lar estufes de gas propà a menys de 2 m de la línia de 

façana dels immobles, ni d’arbres, fanals i elements assimilats. 

S’indicarà la viabilitat de la instal·lació a partir de implantació específica. 

L’establiment haurà de disposar d’extintors de pols ABC, eficàcia 21A-113B, ubicats 

en un lloc de fàcil accés.  

 

 Estufes elèctriques  

No s’autoritzaran en façanes protegides. 

S’indicarà la viabilitat de la instal·lació a partir de la implantació específica. 

La instal·lació elèctrica a les terrasses haurà de complir el Reglament electrotècnic 

de baixa tensió i instruccions tècniques complementàries ITC-BT.  

Finalitzat l’horari d’atenció al públic de l’establiment, s’haurà de deixar sense 

subministrament elèctric la instal·lació. 

 

i)   Cartells d’informació 

Només s’admetran sobre el paviment i dins del perímetre de la terrassa, els cartells 

que informin directament dels productes o serveis que ofereix l’establiment 

vinculat. 

Tindran unes dimensions màximes de 60 cm. x 90 cm. 

 

j)     Publicitat 

No es permet cap tipus de publicitat, ni el nom comercial de l’establiment, en els 

elements instal·lats. 

 

Només es permet publicitat del nom comercial de l’establiment als coixins i 

respatllers de les cadires amb un element de dimensions no superiors a 30 cm 

d’ample i 10 cm d’alçada. 

 

 

Article 4.   Color  

a) El para-sols i  els paravents hauran de ser del mateix color i llisos. Els 

coixins i respatllers  hauran de ser llisos i d’un sol color. 

b) En els àmbits del Centre Històric i del Passeig de Pere III, només s’admetrà 

el color cru. 

c) A la resta del nucli urbà es podrà proposar pels para-sols i paravents algun 

dels colors de la gama següent: Cotó cru (RAL 1015), Bordeus (RAL 3004), 

Mostassa (RAL 1032) i Siena Cremada (RAL 8023).  

 

En l’annex núm. 2 es mostra aquesta gama de colors. 
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Article 5. Homogeneïtat d’elements 

 

Les terrasses tindran unes característiques de disseny, material o cromàtiques que 

no distorsionin amb la resta de les terrasses del seu entorn i amb l’entorn 

arquitectònic o de paisatge urbà. 

 

Article 6. Retirada d’elements   

a) Tots els elements instal·lats s’hauran de retirar i guardar dins un local del 

sol·licitant, sempre que hi hagi un tancament superior a 48 hores, a excepció dels 

para-sols.  

b) A l’àmbit del Centre Històric, i diàriament,  tots els elements s’hauran de 

retirar i  guardar dins un local. Els para-sols es podran deixar en el seu lloc, però 

plegats, també diàriament. A la resta de la ciutat, i també diàriament, els elements 

instal·lats hauran de quedar situats dins de l’àmbit de l’ocupació.  

c) Les estufes de gas s’hauran de retirar diàriament en tots els àmbits. 

d) Els titulars autoritzats estaran obligats a retirar temporalment tots els 

elements instal·lats quan així se’ls requereixi pels serveis municipals en  situacions 

o jornades especials, com poden ser obres al carrer, actes especials (concerts, 

manifestacions... etc.), festes majors o diades festives, sense que aquesta retirada 

pugui donar lloc a cap mena d’indemnització. La notificació d’aquesta ordre de 

retirada podrà efectuar-se per part del servei municipal bé per correu electrònic o 

trucada telefònica amb gravació de veu o per escrit com a mínim amb 24 hores de 
temps a que es produeixi la situació de què es tracti. 

Article 7. Instal·lacions 

 

Totes les instal·lacions (cablejats, vaporitzadors, acústiques,...) que puguin 

completar els serveis oferts per una terrassa s’hauran de connectar al local 

vinculat. 

 

No es permetrà la instal·lació de cap element que pugui suposar un perill o entorpir 

el pas de vianants o usuaris de les terrasses, ni que pugui generar un impacte 

visual negatiu. 

 

Article 8. Instal·lació elèctrica 

 

Qualsevol instal·lació elèctrica a les terrasses haurà de complir el Reglament 

electrotècnic de baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries que li son 

d’aplicació. 

 

Article 9. Instal·lacions audiovisuals 

 

Es podran admetre instal·lacions audiovisuals, equips de reproducció de so, i fils 

musicals, en aquells supòsits excepcionals en què el titular de l’activitat en demani 

el permís puntual, i es compleixi la normativa acústica vigent. L’autorització que 

s’atorgui establirà les condicions d’aquesta instal·lació.   

 

Article 10. Usos admesos 

 

Per realitzar espectacles públics i activitats recreatives, el titular de la terrassa 

haurà de demanar la corresponent autorització la qual determinarà per cada 

permís, l’espai que es pugui ocupar. 
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CAPÍTOL III 

Ocupacions 

 

Article 11. Condicions generals 

 

a) L’ajuntament determinarà la superfície d’ocupació en funció del front de façana 

del local vinculat, sospesant la superfície sol·licitada, la superfície possible segons 

les determinacions de l’ordenança i la situació dels establiments de l’àmbit. 

 

En el cas que diverses de les instàncies presentades sol·licitessin l’ús de la mateixa 

porció del domini públic en idèntiques condicions, la selecció de la persona 

adjudicatària s’efectuarà mitjançant sorteig. 

 

b) En tots els casos es respectaran els arbres, els escocells, el mobiliari urbà, els 

punts d’enllumenat, els accessos a habitatges i comerços, les sortides d’emergència 

i els passos de vianants. 

 

c) Vorera 

Es podrà autoritzar l’ocupació de la vorera,  amb o sense para-sol, sempre que el 

pas lliure restant per a vianants sigui com a mínim de 1,50 m, o aquell que en cada 

moment estableixi la normativa vigent. En el cas que hi hagi una alineació d’arbres 

paral·lela a la terrassa, l’amplada de la franja dels escocells no computarà. 

Els paravents es col·locaran, per norma general, en els dos costats perpendiculars a 

la façana. 

 

Es podran delimitar els para-sols amb paravents a tres costats sempre que disposi 

d’un perímetre lliure de 1,50 m. Es podran unificar un màxim de tres para-sols 

tancats als tres costats del conjunt. 

Qualsevol element respectarà una separació mínima d’1 metre amb la vorada. 

 

d) Vial de plataforma única 

L’ocupació no podrà ser superior al 40% de l’amplada del vial de plataforma única. 

En el cas que hi hagi una alineació d’arbres paral·lela a la terrassa, l’amplada de la 

franja dels escocells no computarà. 

Qualsevol element respectarà una separació mínima d’1 metre amb la franja de 

circulació als vials de plataforma única. 

 

e) Places, parcs, zones verdes i Passeig Pere III 

 

L’ajuntament determinarà quina serà la superfície màxima a ocupar i el lloc concret 

on s’ha de col·locar. 

 

La projecció en planta dels para-sols no sobrepassarà els límits de la superfície 

destinada a terrassa. Tots els components deixaran una alçada lliure de, com a 

mínim, 2,20 m. 

 

La separació entre terrasses de diferents locals haurà de ser com a mínim de 1.50 

m. 

 

f) No s’autoritzaran emplaçaments en espai de calçada o aparcament de vehicles. 

 

g) Els establiments assimilats només podran ocupar una superfície màxima de 4 

mòduls. 

 

h) El recinte es delimitarà en el paviment amb uns escaires pintats en el color que 

es fixi en l’autorització (ample de 5 cm per 10 cm de llargada). En els àmbits del 

Centre Històric (dins Muralles) i del Passeig Pere III, la pintura es substituirà per 

cinta adhesiva. 

No es podrà ultrapassar el perímetre ni superar el nombre de mòduls autoritzats. 
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El titular haurà de mantenir en perfectes condicions d’higiene i netedat el perímetre 

autoritzat i la seva zona d’influència. 

 

i) Excepcionalment en el cas que un establiment doni a un espai públic on no sigui 

possible donar-li l’autorització sol·licitada, per impossibilitat d’instal·lar els elements 

demanats, es podrà situar la terrassa en un emplaçament proper que compleixi la 

resta de condicions exigides en aquesta ordenança. 

 

j) Excepcionalment es podrà admetre la possibilitat de trasllat o retirada de 

mobiliari urbà quan la seva situació afecti de forma decisiva la viabilitat de la 

terrassa i sempre que les circumstàncies tècniques i urbanístiques ho permetin. En 

el cas de trasllat o  retirada d’aquest mobiliari, el seu cost anirà a càrrec de 

l’interessat.  

 

S’adjunta com a annex núm. 3, diferents croquis, relatius a les característiques dels 

diferents elements de mobiliari.   

 

CAPÍTOL IV 

Règim d’obertura 

 

Article 12. Temporada 

 

a. Les llicències per col·locar taules, cadires, para sols i altres elements de mobiliari 

a la via pública poden tenir una durada específica per unes dates concretes (amb 

motiu de fires, festes tradicionals o per motius determinats que ho justifiquin), de 

temporada, i/o anual, però en cap cas per temps indefinit. 

 

A aquest efecte, s’estableixen dues temporades: 

Temporada  d’estiu: de l’1 d’abril a 30 de setembre. 

Temporada d’hivern: de l’1 d’octubre a 31 de març. 

 

b. Els paravents i estufes només es podran col·locar durant la temporada d’hivern. 

 

c. Si l’ocupació supera el termini de sis mesos a l’any, i a la vegada  l’aforament 

exterior previst supera al doble de l’aforament interior del local vinculat, no 

s’identificarà com a terrassa i la persona titular de l’activitat haurà d’acreditar el 

compliment de la normativa vigent dels establiments de pública concurrència en 

base al còmput total d’aforament interior més exterior. 

 

d. Els establiments assimilats, entenent com a tals les creperies, gelateries, 

iogurteries i gofraries, nomes podran ocupar la via pública amb aquests elements 

durant una sola temporada a l’any. 

 

Article 13. Horaris  

 

1. Horari. 

 

a) L’horari general d’obertura de les terrasses serà de 8.00 hores a 00.00 tots 

els dies de l’any. 

b) Els divendres, dissabtes i vigílies de festiu, l’horari general de tancament es 

podrà perllongar 60 minuts respecte l’horari fixat al punt a). 

c) L’horari general podrà reduir-se per causes justificades, així com per 

molèsties reiterades als veïns o ciutadans. 

d) L’horari general es podrà ampliar, prèvia petició i la corresponent 

autorització, quan un motiu determinat ho justifiqui. 

e) En cap cas l’horari de la terrassa no es podrà perllongar més enllà del que 

tingui fixat l’activitat vinculada amb horari més restrictiu. 
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2. Durant el període comprès entre el 23 de juny i l’11 de setembre, l’horari general 

de tancament dels divendres, dissabtes i vigílies de festiu, es podrà perllongar fins 

les 01.30 hores. 

 

3. Un cop finalitzada l’activitat a la terrassa segons l’horari del punt anterior, no 

podrà haver-hi cap client, i el responsable del local disposarà de 30 minuts per 

netejar l’espai de la terrassa,  i retirar i recollir, si escau, els elements col·locats.  

 

4. La retirada i recollida de mobiliari i neteja de l’espai s’efectuarà de manera 

ordenada i silenciosa evitant cops, arrossegaments i altres sorolls i possibles 

molèsties provinents d’aquestes operacions i s’adoptaran totes les mesures 

necessàries per garantir la convivència diürna i el descans nocturn als veïns. 

 

CAPÍTOL V 

Llicències 

 

Article 14. Documentació i procediment de la llicència 

 

La petició d’autorització de terrasses en sòl d’ús públic s’haurà de formular 

adjuntant les següents dades i documentació: 

 

1)  Nom, cognoms, adreça i dades del document nacional d’identitat de la 

persona interessada, quan es tracta de persones físiques i, quan es tracta de 

persones jurídiques, el número d’identificació fiscal, i les dades identificatives de 

l’empresa, societat o companyia. 

 

2)  Activitat o activitats vinculades a l’ocupació. 

 

3) Plànol de situació del local. 

 

4)  Plànol de planta de la terrassa sol·licitada a escala, preferentment 1:50, amb 

indicació de la superfície a ocupar i número de mòduls tipus. En el plànol s’haurà 

d’assenyalar els elements de mobiliari urbà que poguessin existir en la zona 

d’influència de la terrassa, així com documentació descriptiva dels elements 

(estufes, jardineres, taules, etc.) i els seus materials, textures i colors a emprar. 

S’haurà d’acompanyar informe fotogràfic del model d’elements que es vulguin 

instal·lar. 

També s’haurà d’indicar l’ample de façana del local i la situació de les entrades i 

guals de les finques contigües. 

 

S’haurà de justificar la disponibilitat d’espai en el mateix local o en un altre lloc, 

amb capacitat suficient per guardar tots els elements que cal retirar. 

 

5)  a) A banda de la documentació exigida al punt anterior, en les terrasses amb 

para-sols s’haurà d’aportar plànol de la secció a escala del carrer amb la ubicació de 

la terrassa. En el cas que també es vulguin col·locar paravents, s’haurà d’aportar 

plànol secció d’aquests elements. 

 b) En el supòsit d’autorització expressa per efectuar l’ancoratge dels para-

sols al terra, s’haurà d’aportar plànol secció de la tipologia de l’ancoratge, així com 

el tipus de maquinària que s’utilitzarà per a efectuar els forats al paviment. 

 c) En el cas d’autorització expressa per ancorar al terra els paravent, s’haurà 

de presentar plànol de la tipologia de l’ancoratge.   

 

6)  En les terrasses amb estufes s’haurà d’aportar documentació relativa a les 

característiques tècniques, físiques i estètiques de l’estufa i el certificat 

d’homologació de l’estufa. 

 

7) Indicar el color i tipus de pintura per delimitar el recinte de la terrassa.    
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8)  Una pòlissa vigent de l’assegurança de responsabilitat civil del local 

extensiva als elements instal·lats pel mateix en la via pública. 

 

9)  Indicació de la durada de l’ocupació sol·licitada. 

 

10) Els titulars de les llicències d’autorització de terrasses que disposin 

d’enllumenat o instal·lacions elèctriques hauran d’aportar a l’ajuntament en el 

termini de set dies, comptadors des de l’endemà de la notificació de la llicència, el 

butlletí de l’instal·lador, acreditatiu que la instal·lació compleix el Reglament 

electrotècnic de baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries que li són 

d’aplicació. 

 

11) Indicar un número de compte corrent client, per efectuar, si escau,  el retorn 

de la fiança constituïda.   

 

Article 15. Condicions generals de la llicència 

 

a) L’autorització contindrà un plànol on s’assenyalarà la posició dels para-sols, 

taules, cadires i altres elements, i els límits del recinte permès d’ocupar.  

 

b) Juntament amb l’autorització o les successives pròrrogues es lliurarà a la 

persona interessada una targeta acreditativa d’aquesta autorització la qual 

contindrà informació relativa a l’ocupació amb els diferents elements autoritzats. 

Aquesta targeta s’haurà de col·locar a la porta o vidre d’accés a l’establiment de tal 

forma que sigui visible des del seu exterior.  

 

c) En cap cas s’autoritzaran ocupacions en la via pública mitjançant terrasses, 

si el titular de l’activitat desenvolupada no disposa de la legalització corresponent 

que determini la normativa d’activitats vigent en el moment de la sol·licitud i no 

estigui al corrent dels deutes tributaris relacionats amb l’activitat. 

 

d) Les autoritzacions es concediran a precari, sense perjudici de tercers i 

sempre que la instal·lació i l’ús es facin d’acord amb els criteris d’actuació que 

s’assenyalen en aquesta ordenança, així com d’acord amb el que preceptuen les 

altres ordenances municipals i disposicions que siguin d’aplicació. 

 

e) La llicència quedarà sense efecte per finalització del termini pel qual fou 

concedida, per revocació o per renúncia expressa de l’exercici de l’ocupació 

autoritzada. 

 

 

f) L’incompliment de les condicions d’autorització de la llicència d’ocupació de 

l’espai públic, comportarà la revocació de la llicència. En cas que l’incompliment de 

les condicions establertes sigui considerada com a falta molt greu, amb 

independència de la caducitat de la llicència atorgada, aquest fet provocarà la 

impossibilitat d’obtenir-ne una altra durant l’any següent. 

 

g) L’ajuntament podrà revocar la llicència atorgada per causes justificades 

d’interès públic. 

 

h) El titular de la llicència es compromet un cop finalitzada la vigència de la 

mateixa, a restituir a l’estat inicial l’espai d’us públic utilitzat, reposant tant els 

elements de mobiliari urbà com la vorera afectats. 

 

i) L’autorització de llicències d’ocupació de l’espai públic contemplades en 

aquesta ordenança, només s’atorgaran si resulten compatibles amb els altres usos 

o activitats de la zona. 

 

j) La renovació de la llicència s’haurà de demanar amb una antelació de 15 

dies respecte la data d’acabament de l’autorització. Aquesta renovació no 
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comportarà una nova autorització expressa sempre que no es modifiquin les 

condicions de la llicència inicial, però comportarà una nova liquidació i el lliurament 

d’una nova targeta acreditativa del permís. En cas de produir-se canvis en els 

elements o característiques de la terrassa s’haurà de comunicar a l’ajuntament i fer 

el tràmit com una nova llicència. 

 

Article 16. Taxes i fiança 

 

a) Per les ocupacions previstes en aquesta Ordenança, el titular de la llicència 

estarà obligat a constituir, amb caràcter previ, una fiança en metàl·lic en garantia 

de la reparació dels possibles danys i del compliment de les obligacions inherents a 

la instal·lació, ocupació o retirada dels elements col·locats, segons import previst en 

l’ordenança fiscal corresponent a cada exercici. 

 

b) La llicència no es resoldrà fins que s’hagi dipositat de la fiança i el pagament de 

la taxa per l’aprofitament especial del domini públic municipal fixat per l’ordenança 

fiscal corresponent a cada exercici. 

 

c) La llicència no serà efectiva fins que s’hagi notificat la resolució de la 

corresponent autorització.  

 

CAPÍTOL VI 

Règim Sancionador 

 

Article 17. Infraccions i sancions. 

 

1. Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions 

tipificades en aquesta Ordenança. 

2. Les infraccions seran sancionades segons el que disposen les especificacions 

de les infraccions i de les graduacions de les sancions d’aquesta Ordenança per a 

una més correcta identificació de les infraccions i una més precisa determinació de 

les sancions. 

3. El  titular de l’autorització està obligat a advertir els seus clients i el públic 

assistent dels possibles incompliments dels seus deures cívics, tals com la 

producció de sorolls, l’obstrucció del trànsit de persones i altres similars, essent 

responsable de les infraccions que es produeixin durant el desenvolupament de 

l’activitat. 

 

Article 18. Tipificació de les infraccions. 

 

Les infraccions de les normes contingudes en aquesta Ordenança es classifiquen en 

faltes lleus, greus i molt greus:   

 

18.1. Son faltes lleus: 

 

a) No senyalitzar al terra l’espai de l’ocupació. 

b) No respectar l’espai de l’ocupació. 

c) No col·locar en un lloc visible la targeta acreditativa de l’autorització. 

d) No retirar els elements col·locats en els supòsits que així procedeixi. 

e) Inserir missatges publicitaris en els diferents elements.  

  

18.2. Són infraccions greus: 

 

a) No respectar l’horari fixat en l’autorització. 

b) Col·locar els diferents elements de mobiliari sense autorització, o excedint  del 

nombre autoritzat. 

c) Col·locar els respectius elements de mobiliari fora del període autoritzat. 

d) No netejar l’espai de l’ocupació un cop finalitzada l’activitat diària. 

e) Instal·lar i/o  posar en funcionament instal·lacions audiovisuals, equips de 

reproducció de so i fils musicals sense autorització. 
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f) Col·locar elements incomplint les condicions i característiques fixades en 

l’autorització. 

 

g) Realitzar espectacles públics i activitats recreatives en l’espai de la terrassa o 

vinculades a aquesta activitat, sense disposar de la preceptiva autorització. 

h) La reincidència en faltes lleus. 

 

18.3. Són infraccions molt greus 

 

a) No disposar de la pòlissa de responsabilitat civil en vigor.    

b) La reincidència de faltes greus. 

 

Article 19. Quantia de les sancions. 

 

Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança, seran sancionades : 

 

a) Les infraccions lleus, amb multes de 150 euros fins a 300 euros. 

b) Les infraccions greus, amb multes de 300,01 euros a 600 euros. 

c) Les infraccions molt greus, amb multes d’entre 600,01 euros  a 1.200 euros. 

 

Article 20.  Mesura de suspensió de l’activitat. 

 

En el cas d’ocupació i activitat que s’exerceixi sense disposar de la preceptiva 

autorització, o que funcioni sense ajustar-se a les seves determinacions o 

condicions, l’Ajuntament, pot ordenar, en la tramitació del procediment 

sancionador, la suspensió cautelar de l’ocupació i/o activitat fins a obtenir la 

corresponent autorització o complir les condicions fixades en aquesta. 

 

Article 21. Procediment sancionador. 

 

El procediment sancionador es tramitarà d’acord amb el que disposa el Títol IX de 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú,  el Decret 278/1993, de 9 de 

novembre, sobre procediment sancionador i la resta de normativa vigent al 

respecte. 

 

Article 22. Prescripció i caducitat. 

 

La prescripció i la caducitat es regirà per la legislació administrativa sancionadora 

general, sens perjudici del que disposi la legislació sectorial. 

 

Article 23. Graduació de les sancions. 

 

1.  La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran per 

l’aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els 

criteris de graduació següents: 

 

a)  La gravetat de la infracció. 

b)  L’existència d’intencionalitat. 

c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 

d)  La reincidència. 

e)  La reiteració. 

 

2.  S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès en el termini d’un any més 

d’una infracció d’aquesta Ordenança i ha estat declarat per resolució ferma. 

Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions 

d'aquesta Ordenança o quan s'estan instruint altres procediments sancionadors per 

infraccions d'aquesta Ordenança. 
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3.  En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el 

compliment de la sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que 

el compliment de les normes infringides. 

 

4. Quan de la comissió d’una infracció se’n derivi la comissió d’una altra o altres, 

s’imposarà únicament la sanció més elevada de totes les que siguin susceptibles 

d’aplicació. 

  

Article 24. De l’obligació de reposar o restaurar les coses. 

 

Sense perjudici de la sanció que s’imposi, la persona que comet una infracció està 

obligada a reposar o a restaurar, si escau,  les coses a l’estat anterior de la 

infracció comesa, i també, si es dona el cas,  a abonar la indemnització 

corresponent pels danys i perjudicis causats de conformitat amb la legislació de 

responsabilitat patrimonial, la qual s’exigirà per la via administrativa. 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 

Primera. La present ordenança serà d’aplicació per a tots els establiments recollits 

a l’article 2 d’aquesta ordenança sense perjudici què amb posterioritat puguin ser 

definits criteris especials per a determinats carrers o places. 

 

Segona. També podrà ser d’aplicació en els articles que es considerin oportuns,  a 

les terrasses situades en espai privat on aquest no estigui delimitat físicament amb 

elements fixes respecte l’espai públic. 

 

Tercera. Alguns espais, que per diversos motius, que a títol indicatiu , van des de 

l’atenció als edificis catalogats i d’interès especial fins al respecte a mesures de 

seguretat, passant per la necessària fluïdesa en el trànsit de vianants en 

determinats indrets, com ara mercats, sortides de cinema, equipaments docents o 

sanitaris i altres establiments de pública concurrència, podran rebre un tractament 

diferenciat i fins i tot prohibir-hi la instal·lació de cap element comercial. 

 

Quarta. En el cas de sol·licitud per a una instal·lació que difereixi de les normes 

d’aquesta Ordenança, s’estudiarà la possibilitat d’admetre-la tenint en compte, com 

a criteri, que es presenti un projecte que justifiqui la identitat entre l’estètica 

interior de l’establiment i la que es proposa per a la instal·lació a la via pública, i la 

seva adequació i coherència amb l’espai que hauria d’ocupar. 

 

Cinquena. L’atorgament de les llicències d’ocupació dels espais públics és 

discrecional en atenció a l’harmonització dels usos i activitats que hi concorren i, en 

qualsevol cas, supeditada als interessos públics. 

 

Sisena. Els horaris màxims de tancament establerts en aquesta ordenança podran 

ser modificats en qualsevol moment, mitjançant resolució de l’Alcaldia. 

 

Setena. Es crearà per resolució de l’alcalde president una Comissió tècnica d’estudi 

que tindrà per funció el seguiment de l’aplicació d’aquesta Ordenança. 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 

Primera. La present regulació serà d'aplicació a totes les noves sol·licituds 

d'autorització a partir de la seva entrada en vigor, l'endemà de la seva publicació al 

BOP. 

 

Segona. Els titulars de les terrasses autoritzades amb anterioritat a l'aprovació 

d'aquesta Ordenança i a fi  d’adequar-se plenament als preceptes d’aquesta 

disposaran fins a 31 de desembre de 2019 per adoptar les mesures correctores que 

calguin quant a les condicions d’implantació i les característiques tècniques i 

estètiques dels elements. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta Ordenança, que consta de 24 articles, set disposicions addicionals, dues 

disposicions transitòries i una disposició final, entrarà en vigor al dia següent de la 

publicació al Butlletí Oficial de la Província de l’acord d’aprovació definitiva i del seu 

text complet." 

 



ORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS DE TERRASSES DE RESTAURACIÓ I EL SEU MOBILIARI A L’ESPAI PÚBLIC 

 

 

ANNEXOS 

 

Annexos 



ORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS DE TERRASSES DE RESTAURACIÓ I EL SEU MOBILIARI A L’ESPAI PÚBLIC 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS DE TERRASSES DE RESTAURACIÓ I EL SEU MOBILIARI A L’ESPAI PÚBLIC 

 

 
 
 
 

 



ORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS DE TERRASSES DE RESTAURACIÓ I EL SEU MOBILIARI A L’ESPAI PÚBLIC 

 

 

 



ORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS DE TERRASSES DE RESTAURACIÓ I EL SEU MOBILIARI A L’ESPAI PÚBLIC 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


